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νν. ἘΥΔΗΚΘΗΌΘΓΕ. 

γογροῖομὲ νοι 1΄. 160 ἴπ ἄσ᾽ ϑηχαμπρ γοπὶ 27. Μδὶ 1911. 

ἍΜ ονγυθαϑθ. 

Τὰ Ἠουῦβίο 1908 νγαρᾶο 101ι ρ6]8ρ θα 161} πιοῖπον Κι Ρ ΘΙ βοΒ! ΟΠ ομοη ὐπάϊοπ 

ἄρον. Οτίρομποβ σὰ Επδρυΐτβ Ῥομϊοαβ σοαμν!. Ὁῖὸ Τιοκυνο ἄθβ οοᾶ, ὃ 7 ἅν Ἠδυῦ- 

Ομ  βῥομβαπιη!πθηρ ἄον ΒοΡπον. ΚὐπΙρ]ο θα ΒΙΌΠοΙμος Ποβ ποῖον ἴθ ἄρα ὕοα- 

ταυίοα (προβλήματα προγνωστικοὴ 68 ὙΟΥΓΆΒΒΟΙ5. οἵη Ὗ δυΐς οτίσοππθπ, πὶ ἄθπι Ὑ18 

ἴπ οἴποηι Βυδημβρίοροὶ ἄϊο (ἰδᾶδηκοπαυθοῖν ἄθν ρτοῦθθα Τοῦτον ἄθβ ΟΠ ΙΒ. Πομθα 

ΑἸοχαπᾶτίδ σαβδιπτηθπροίαβὺ ὙὙ81 ππα (5. ΟἴπΘῃ Π6Π16ὰ ϑομοῖπ ἴῃ ἅϊ6 Ἰκοταππ πάθῃ 

ΤΑΒτμβαηᾶοιίο ροσονίοπ μα; Ὑγο 16. ΔβἸκο  ἴβολιο Τάξοταιαν ἄρον ϑυσον Ἰτοππῦ, θ6- 

βορποὺ ἀθπὶ (Δοἰδὺ ἀἰ6588 ΒΟΒΥ ἐδ βίο! ]οτα αν Βορσῖθς ἀπὰ Τυϊτῦ, ποοὰ ἱπὶ 9. 7811:- 

μαμπᾶοις ἰϑὺ ἅϊθ Εαὶππθυιηρ; ἃ ἴππ, απ αν πἰοιῦ παν 8π Βοῖπθ ϑον Τα, 

Ἰοροπᾶϊο {ΤΠ οπιὰβ γοὸπ Νίατρα). {πὶ Βϑίποιι Τυϑηΐτοη ρϑὰχ ΔΙ πρῖρ, νοπ Οὐ Όμ68 

πηᾶ βοίπϑυ βομα]ο ρῖθὲ οὐ ἄσοι ἄοββοι ἀρ ηΔ ἸΒΌΠΘΠ,. ἩοΠθχϊομθη ἃτι8 Βοῖπ 6: ΓΙΒΌΘΙ8- 

ΘΡἈμσππρ οἴποη ἘΪΠΒΟ αρ Ὀγ ΙΓ ΙΒΟΠ 8 Ρ Αϑἴτοβα πᾶ ταϑπομίβομον ἩΓΥΒΕς, ἀον Τὰν 

ἅϊ6 ἘοΙρδσοὶυ βθῖν Ὑ ομμῖρ' ροσορᾶθη ἰοῦ, διοὸι ἐν αἴθ ρυἱοοίβοιιο τρόμο, αἴ 

βοίποη Ναμιθη 06: πο βοίη Ὑ ΊΡΊσθα, δυιββεν ἴοι, ΔΌΣ δ ἢ ἈΡρΌβο θα σοτ ἀ0ΠῚ 

Ἐοῖχ, ἅδῃ 65. βονϑμνῦ αἴθ80 ον πδἀαπρθ!πἴθη πδοῖι τ οϊσυσειβ πᾶ γουνγ τ ῖβ χὰ 

φἴομθα, βἰπᾶ βοῖπθ ΒΞ αν  ἤθθι. 18 Αὐβᾶνποκ ἄορ Οοἀδμιτοπυγοῖ! οἶποβ στόβοπ 101188 

ἅον ἀργρϊβοιιοι Νύποθ γὸμ ὧδν πδομδίοι. Βοάοαΐθαρ. [ΙΟΝ. ΤἈθὲ6 ἄθδμ8}} ἄθῃ 

ῬΙαπ, ἄϊο ἀσιοι αἴθ βαπδιίβομο Ὑγαὶ ον. ΕοΙροχοῖῦ γϑνηϊοιθοῦθη Ἡδαρ βον ἔβοα 

ὅδε Επδρυΐαβ 818. ἄθπ ϑγυβοῖιθη σὰ ἀρθυβοῦζθπ, Παβ ἐσ οἷμδ βόϊοιο ΤΠρουβϑυσῃῃρ; 

παρ ἄπ Θυἰοομίβοιιο ἱπ Βοίνδομν κομίτηθη κάτι, ὙΥΙΡα ἠδᾶον. νουβέθιιθη, ὧον ἀΐθ 

Ομ ονΙρ κοίοη,, ΒΟΙΌΠΟΒ ἀορταδεϊβομεβ “Νδἑου δ! ἴπὶ Τηραΐϑομου Ιου ΣΌΡ ΌΘπ, 

κοππὺ ἀπ Δπᾶγνουβοὶυβ νοὶβ, τῖθ Ἰοϊουῦ δποι ἄσιι βρυδαοβίθπ ΦΟΙ͂ αἴοβον τὺ 

ἅϊο ϑρυδοθο 46» ΚΙρομοπνεθον 510} δηραβῦ. Ὦϊὸ (ἰοἀδηκοιανγοῖν 86] 08ὺ (68. ὑτ- 
1 

Δυλαπάϊαμκοι ἃ, Καὶ 08, ἃ, ἀνία, χα Ουϊ!ροπ, ΡΒΠ]οἿομ.-Εἰβίον, ΚΊ. Ν, Ε΄, Βαπὰ 18... 



2 Υ̓. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΙΌ, 

ΒΡ. ΡΊ]ΟΙ. βγυΐβο} σ᾽ βομ ΘθΘμθη. Ἰζομητηοπξαυθβ ἄθ8. Βαρδὶ χ, Β. δῦ 80 ΒΥ Ι Ομ ῖβοῖι, 
ἤδβ τηδὴ βοραν ἴον. γουβποιῦ 1βὲ, ἢππ συ θο] 80} τυ]οδονχαροθοι,. Εἶπ Ὑ ]οάον- 
8808 ἄο5 'Τοχύοβ ἴῃ Τϑιυιΐβοϊιθ ταὶ Βοππίζαπρ ἀ65. Θ ΙΘΟ βοιοη, νοι ΕΔ] κα 181] 
μαὺ Κοίπου ον, Τοὰ μα θ8 πηΐοι δα! ἀϊο Ἠονδαβραθα ἀπ α16 {Πνονβούσαμρ; ἄδι 
Ἱομυϊρβύθιι Θομυ θυ Ὧθ5. Ἐπαρτίιβ Βοβομυδηϊί, πη]. ἄον Οὀπξανίοπ, ἄθ8. ἀπ- 
Εἰρυ]θέϊοθβ, 4685 αποβίϊουβ ππᾶ ἄον Βυίοῖα. 

1)16. θ00 (640 - 60) προβλήματα προγνωστικα 5Βἰπᾷ τιϊῤ ἄσπι Ἰζοπηπιθηΐαν (08 
Ατοπιδηανιίθι Βα αὶ (Τ]Ποτηα 5. γοπ Μασρα 1ἴ8ι. ποι. 1, Ὁ Εἰ, 2 Κ Νὰ Αββοιιδηὶ Ὁ1}]. 

οὐ, Τ7Π| 1, 88 4) δι οοᾶ, γαΐ, 178 ρορόθοη ᾿νονᾶθη. Πὲ5 Νυϊσο ἄρον αἷς Ηδπᾶ- 
ΒΟΒΡΙΡΕ βπᾶρι τῆδι Πΐ Αββθπιδηΐ οαέαϊορ.. Ὁ15]. ἀροβύ. Ὑαίίο. Βαπὰ ΤΠ 5, 867 8. 
Ἠϊ6 βου! ἰδὺ πὶ ΔΠΡΟπιδίποη ρα ΘΡΠδΙ θη, πὰρ 8 ἄδπ ἱππουοη ἘΟΪζοι ΟΡθῺ βἰπᾶ 
19 Βαοϊιβίαθοπ οὔῥ νου βοις ον δαΐ ἃϊδ ἀπᾶονο βοίξα ἀδροᾶνποιυ. ον Τοχὺ 

ἰδὺ βαβ, ΕΌΠ]ΟΣ βοϊξθπ; ττὸ 16. οϑδηϊκαπᾶϊο βἰπᾷ Ππαῦ6 1οἱ 8ἴ0. οἰπέδοι ἴπ ἄν {Π06ν- 
βϑύζιιηρ' 5.15 τ οἰρθη γον θββουῦ. ἅππι Τοχίο (5 Ἐπαρτνῖιβ (640 οᾶρ., ἄϊο θ0 
Δπάθνοι 65 ΝΟ ναροβ ἤπᾶθη βίοι ἴῃ ἴῃν ποτ) παῖ ἴοι αἴθ βομοπ ουνγάμηθα 

Ἡδμαξομν Ὁ οοα. 87 ἀ6: Βου] πον ΒΙΒ οὐ μοῖς (0), ἴθ ἄθη Ἰζοπιπιθυΐαν 468 Το γ8 
θ8} ΘΠ τοῦ ρὲ, νϑυρ]ομοη. Τὸν Τοχὲ ἄον Βοϊάοῃ Ηδπβο ιν ἔθη ΩΣ ΠῸΣ 
ὙγΟΠΙΡ; γι οἰ μδηᾶον Δ πη σνδν ᾿ἰδὺ ἄδηπ σαπιοῖβὺ ον Τοχὺ, ἄον ἄσθπι ΒαΡραὶ (8) 
γΟν]αρ, θυ στἱομεῖρα, Π16 ΤΠ Ουβο 646. βἰπα ἀἰθνῖσθπ8 ποῦ θοαθαθαῃρ8108, ΥΩ] Ρ’- 

βίθηβ Τϊν ἄθῃ ον] θοἴβομθη Ταχὺ Ὀοθαξπηρθ]ο5. [π| ἘοΙσοπᾶθπ μοῦ) 10] οἰ μ]ρ6 
γαυϊδαίθῃ, αἴθ εἰθίδν δθμη ἀπᾷ αἴ6 Βονγζουξαμηρ θορτπᾶδη 80116π; Β βίο ῦ γΌσδΠ, 

Ὦ ἴῃὰ ΚΊδιαπιον, 1, 6 ἄξ8 ογβὲβ κυ ομϑῦ οὐ [0 ςκ9ν οοὴ 8 ῥβϑωδ (ῥφἔὁοινὴ 
10 μμὸγ Ιιοᾶ σον (δπ8ρ618558η) 11 βαδαας ἱκον [ἂς ) 18 'αθο μμο}., [695 Ὥ. 
ΤΊ, 18 οϑιυδδο (ον. Μὴ) 84 ς οἸοομαα (3 οα Α) 57 ᾿ομλυ οὐ κϑῖϑ 3 οϑο δωβαεθοο 
(δπιβρ 6 ]α 881) 80 ὁ. (.9) 87. ! (ἀπιββ:8]8556}) 49. {Δ γε αϑυϑϑῦν λυ" βμβορο οἷ, ἰοο) 
(διθβθ]αββθπ) δ0 «,ο᾽ογᾶχαν,, (. ογο α5αν..) Θ᾽ οὐ υδιοοὸν, (6π56:61.) 60 μια οϑο {{λ͵ 8556] 
78 ὁμοῦ ὧδ. [μδοὴ 86 ὦ "Δ παυας, 'μβοῦ οιοδυὶ ας. ὧδ οἱ ϑοΐ 109 15.5] 
ιϑομϑδο οοἹ (81|86.81.), 117, 18 ΠΤ ΒΕ ΤΙ (μαρμὴ ὅ δ ὴΩω (α5ρ61.) ὕῶ πα 

Ὦ ἃδῃ ζυβεαῖς αϑαα ὁο βομροῦ βάϑθο βυυοίο [1.50 οἷν ἰμο μον ῥομῦσο 

ἐδδομμθι ῥομδϑο ββάκαλο ὅδ (ΘΟ! ομέβϑοα αϑιο (ω} 'α αϑὴ δὅ8. τοῖν φιδιϑαι βοῦχὲ Ὁ δὰ: 
'ο θ᾿ (οἱ [ϑον πδοὶ Ἰὼ, δὲ Ὁ δ8: ἰδδν ὁ ὡὸ μβϑὰν ἰδβκανν ῥοὺ ᾿οϑ] 61. παοὰ 

ἰδβοςο ἅδε Τὴ δὰ ἔδιβοςθ ολανοι, οὶ. ὑθο 668 ἰοοι (οο). ΙΥ͂, 1 «οὐἱ ((ϑ9.5) 
10 Ἰδὲ Τὴ δι8. 1.ὕ6}, δ Ἱ ἰϑομϑὸ 18 οἰμϑοὶ ἰῳμοὶ) 14 ΞΕ ΥῚ {μι θν) 16 σῦν 

(οὐδ) 34 μαδας (νας Ὁ) 80 ᾿ϑλδῦο (ωϑροοὴ 88 Ὁ) 11βὲ δὰ5 μ58,ο Ἀϑν 
ΤΠ τοῖο (τϑϑϑο 4 μιν οθδο» (ΠΝ αϑὴ ὅδ μοαῤ (ἰοα6) δ ἱδωμάδο ἰβῦδυθον 
ἰδόμμμλο "οὐ δνυθοῦ) 61 Ἰοδὰ ({6ιοὴ ἅδε Μϑην γοι Ὁ 18ὲ Ἰζοτηπιδπίαν 68 ῬΙομγ βῖα8, 

ΟΥ ἀτόλαςς τ (ϑϑδβαδ) 7] ἐανας μὸ ἴδώνας ὙΝ50) μουν (μα 19 ἐγνάλθονῦ 

(δου) 86 ὁμ5---ἰ οἱ ((ϑομο--- ἢ 89. τϑιρβο (ξϑρο). Ψ,, 3 μευ (νῷ) ἰεροα 
(55.9) 36. ζοῦν θὺ (ορὴ 88 ἰακαα Κὶ (κα) δ6 Ὁ Ιᾶδὲ μρϑιὶ δὺ8. 89 μοοίὸ- 
(ψοοβλ.). ΥὟἿἹΊ, 16 Ὁ Ἰδὲ ἃπβ ἰλααςς 500, βδαιςςς, [κκϑν) ΟΜλο τ οὐ! (Ο9Ὰ οἱ τ οὐ! οἢ 



ἘΌΛΟΠΠΙΒ ΡΟΧΤΙΟῦΒ. 8 

8 ῳοῦν. (οἱ) 838 15}} οἱμὶβ [οὐ ἡ (ἃ, Κι. οι» 13) οδὸν μαϑὴ 8ὺ .οοἰοσν. ΓΤ 810 τὰ Ὦ Ι͂ 

ἡορο 19 [ος9οὴ) 88 δὰ ([Ξιϑι δὴ ολονυο (ὅΝμδο, ὅπ Κουαποιίαν ᾿1οϑὺ ΠΊοπ. 1186 ' 

Βαραδ) 4 μα (βα.οὴ ὀΐῆνο (ὀξὺ 61 Ὦ 5ομϊοινς πδοῖν [3α.2) οἷῃ οἱ ΟΥ̓ μογδθον 

[3 ϑμον) μϑοῖνο. ἸΝδιυΣ) τά τὰ ἰοο. δ ο) 0. μυλδον {Πυϑνοὴ Υ7 ἰοὺ (οϑὴ 819 

([μ..5) 88 «οἱ « (οἰ. ἢ) παῦ βορβθπ Β ἄαε ΒΙοΙ ἶρο 1, 1, στὸ παῖ βθαθοο 

ΔαΒρ ἈΠ θη ἰδῦ: βϑο ανο» Νῶας ὧἱ ἰμοδΒ να ὁμλοὶ δμοννθν δ λ5ο; δ δῦ 08 

Ὦ τπϑοἢ οομο οἰπσαβοίζομ ὔϑομοο «ὔϑο " ἰδδορο ἰδδαῦο 1Π|͵ Υ7 Ἰιὺ Ὁ τἱορς 

μοον ἔπι Κοον Θθθηβο Ὑ, 10 υἱονῖρ᾽ ομομῃο ΤΣ μον; πηβίομον. ἱπ ἴοι ΤΠ, 22, 

πὸ Ὦ 399. πόροπ μμ9. παὺ ἀμ ΤΙ, 82 τὸ ἢ ςοομδαάδδον Ἰοὺ {ΠῚ οομαδαδιδντ, 

Ὁϊο Τοίσεοπ ΒΙδ τον ἄου Ἠδηᾶβο]ν "Ὁ βιπᾶ ἴῃ Ἰπουάπαηρ᾽; νου [Ὁ]. 238" 8ῃ. ἰδὲ 

ἅϊο ἀορηηα βο!θ ΠΟΤ Βαθαΐβ. ἔθου (85. Ψου ἑ Π 5 ἄου Ναίατοα 1ὰ ΟἸΡἰβῦο οἷπ- 

βοᾶνγαηροπ; π80}} [0]. 99 7ν [ο]υὺ 3805, 2855 2295 πηᾷ 229", ] 

ρον ἅϊο Ἠουδαβραθο 465. οὐ  σϑομὺ ἐδιη ρου ΘΙ πο γΌ]]1οὴ Ἰζοιπτηθηΐδυβ (65 Βαραὶ ᾿ 

απ ἅον ψουϑαβροιοηᾶθι ΦΟΒα  βο {ἀν Επαρυϊαβ ΟΡ θη. 510}. αἴ {τ (ἀ6- | 

ϑοβίομέα παπᾶ ῬονβΟ]] ΟΠ Ἰτοῖ οι Ταϊογοεβιου θη ἔγοαθα, Ὄθηπ (107 ρΉ]Θῃν δ Ατολῖ- Ϊ 

πιδπᾶνι! ποῖ οἵ βοίπου Τοχὺ πϊβνουθέομε --- πονᾶπβ ἐπ ταϊοῖ Βοΐπι {Πηουβοῦσθα 

βοβομᾶοσα ΘΠ 1. ρΊτοῖ θ ΘΡ αρἤβθη, 48 Ἰοῖν ἄδημῃ τού χυγοὶ Ζαπροη τϑᾶθῃ τππῦ ---ὶ 

80 δἰοῦ οὐ 00 ον Ὁ Β.]101 ἸΘΒΡνοῖομΠ6. ὙΥΪΜΙκο στη ονβιπιαπῖβ αἴθβον Κρ 106], 

ἄδγοπ Δαΐον πϑοῖ εἴρποιι δ οτῦ τὰ μὲν ἐπέχρυψε τὰ δὲ συνεσπιασες. Ὧδ5 Ηδυρὺ- 

ταΐογοϑβο Γρο οἷν ὈΘΑΠΒρυ ποὺ ΔΟΥ ἹΚοπιπιοπίαν ἢν ἀϊο Οὁβομίοϊιθα βοίπον Ζοὶῦ ταὶ 

ἄδην ἐροΒΈΙΘμοροα ΟΒΆΡΑκ ον βίουπηρ ἄθι ἈΓΟΒΆΠαπον, Ιον τοίη, ἐδιθο]ΟρΊΒο1ιθ Κοι- 

πιοπέδι: ἄθ5. ΠΙΌΩν 5 ὈΔΣ ΞΟΠ ἰδὲ ἀπροροη αἰ Πρ. --- οι. 76 εν Οδπξατία. βἰπᾶ 

10 ἴδῃ. ΔΌροβομ ον “χογᾶθη πᾶ ἄϊοβο 00 Ἰζαρ. Ἰαπέοπ ἀαππη οἱὉ 418 οἷπο Ὀθβομᾶονο 

ΘΘΒΣ ΠῚ ἄο5 Εὐπδρυῖαβ απὶ, 5, Β. ἴπ δ, 14078 Ν 88 τρηῦ Κ΄. 448) 815 πεφαλαι 

τὴ γνωύξεως. 

Ὧδβ οὐβία Βυοι 468. ΑΕ οϊουΒ ὙΓΔΣ 88. ἄθι' ΒΟΙΠΠΟΣ Ἡδηβο ιν  5δοιδα 

802. [0]. 42 Β΄ σοῦ Βδοίμρθῃ τ σἰοιη οἢ χϑμ]σοίομοη ΕΘΏΙοσα, ἀἷ86. χ. Τι ἀοΣὲ 

οι Ποομέοη. Ηδπάβο Ὁ κὰν Τιαϑὺ [ΆΠ|6, ἀθονβοῦχὺ πονθη, γρὶ. Ζύοιουβ Νοπο- 

δΡΆΡμῖΘ Ἐναρνῖπβ Ῥομ αΒ, Μὔύπομου, Ο. Ἢ. Βροεῖς, 1898, 5. 104--12ὅ, Ἰοὺ 5608 

ἅϊ6 8. Βίϊομου ἀϊοβοβ ῬΥΌΥΊτοΒ πδὸν ἄθι Ηδορ πη ἀβομυ ἀ65. Ἰσπαρνίαβ. ἱπι Βυιῦ, 

αβοαπι Ν ὕ07 -- δαᾷ. 14678 [0]. 849}---Ὑγ)ια, Βοβομνοίσαπρο παπᾶ ΤῊ Δ] ϑαπραθο 

ἅϊοβος γουχρ!ομου Ἡδη βου (Δ) ἤπάθῦ τπδὰ με ὙΥτΙρ]ῦ οαἰα]. ΤΙ 5. 44Ὁ---449, 

Ῥῖο ὕοι οἴοναπρ ἰδ γον νυ ΘΒ 16}; ἀπ 4485. ὙοΡβι ἀπαπιίβ αἴΘδοΣ ΘΟΔΥΙ δ οὕσπβο 

Τοίομθ, τῖθ ἄλβ ον ἀπάθρθῃ βοίνγος ἰδὺ. Κοῖπ Ὑγουῖς 1δδὲ ἀπ δἴποα 5ὸ. ἐϊοθῃ 

ΒΙΚ ἔαα ἰπ ἄδ8 βθοἸοπίθθοι ἄθ8 Απδομογθύθη., ἀθοικὺ τιιβ 50 μὰν ϊο ΤΙ Δ] οἸκαις 

ον (οὔδηϊκοι δαΐ, αἴθ ἀπῦὸν ἄδια Ὀθουαοκίοπᾶοη ΒΙ1οῖς ἅ68. νοὺς Βρ16]1. 

Ζα ἄοιι Βοϊταππίοι πρακτικὸς, ἄθββθι 100 ἸΚΆΡΙδΟΙ ἴῃ συτοὶ γουβομίοἄοπθη Ζ 8 - 

Ἰππρθη δπ ἀπ8 ΘΘΙΚΟΙΏΠΊΘΙ εἰπᾶ, ρϑῦθ ἴοῖν ἄθη γνωστικος πδοῖν ἀρ βοΌ θα Τιομομον 

Ἠβπαομτι δα. 14678. Πα ὅ0 οδ}. 468 γνωστικος ἩΠάΘ τὴ ἤθποα 100 χὰ- Ἷ 

βασιαθα ἀδ8 μοναχικὸν (08. ᾿αδρυΐτιθ, Ὑ16 ἅτι8 Θοονδΐ, Ἀ. δοοῖ, ΠῚ, 7 (ἴπ (6᾽ ταῖν Ἷ 

χὰ ὁμοία 5βἰοιοηᾶθπ υθρϑθθ ΟὐΙοι. ΑἸΙ. 1612. 5. 619 6 1) πουνουροιῦ; ἀονὺ Ι] 
1: 

πο ὡνν...Χ..0Ὁλ0ἀὁἀλ............ϑῦϑᾷϑ |0ΠΠᾷϑᾷὉῸᾷῸᾷῦΠΤΤἐΤπτπτ  ρθῸὃῸ-75τ7-Ὄὡ“ἁ-..Ἅ..ὃ..0.ὕ.ὕ.ὕ.ὕὕ..ὕΨ.ὕὕ»5 

- τι.........................................Ψ - 



4 Ἦ, ἘΚΠΑΝΕΒΝΒΕΠΕ, 

ἱρὰ ϑ ΠΟ} οἷη ΚΆΡΙ ΓΟ] ἀὰβ ἄοπι σποβύϊοπβ (οαρ. 148) 15. ὅπ ἄθιῃ. μοναχικον 

“ἰὐΐους. δα. 1478. Ἰδέθε [0]. 356 θ18 1055. οἷπ 1 ριον βοῖοβ Θαπκοβ τὴν ον ΤΠ 06ν- 

Βομτι Πυοοὐχίπα Ἰῦναρνι δᾶ ἐραῦγοβ τποηδοποβ ἴπ ὁγοῦο, Ἀαπ ἢπᾶοὺ β]οίοιι, ἀαΒ 

5 Ναύουῖα] σαηϑοιιβὲ ἄθπι ρυίθοι. πράχτικος (ΔΙσ πο Βα, 40 5. 1331 5.) δηθποτηπιθῃ. 
δῦ. ΝΆΘΙ οαρ. 1---ὖ ἔο]σὺ παΐον ἄθη ΝΙΝ, θ--16 ἄθν βορθη. ἸΠοῖπο ΔΗ ΒΘ ΙΟι18 
(ΔΠρπο 5. 1972 4). ον οἂρ, 8 --- Ν. 7 χεῖρα πον ουυξηπ! Π ---- βίου ἀἴο ΤΠηου- 

ΒοΒΡ Ὁ ἀθ δ οοῖο οορτἐα !οπῖμθιθ, ἅ16. ὅπὶ ΒΟΒΙαβ [0]. 45) βἰπηϊοβ σθάοιμο!ν 

τᾶ, 6. ΡῈ ΤΠ μτὶ ἄδπη ἴονὲ, ἄϊο νοϊκαππίοι. ἸζρΙ06 1 δὰβ. ἄθπι Ῥυϑούϊοιιβ χὰ 
Βόθθπ, ἱπᾶοπι 6 βΒ'0ἢ} μα] ἀπ αϊθ δυβὺθ ϑϑιηπιίπηρ (ΜΠΊρπο 5. 1221 -- 1344), ΜΡ] 
δ α18 συγοϊές (1. 5, 1944. -Ἰ959) πε]. ἘῤπῸ υγοϊδοσο {Πρ ουβοιν πάθη ὙΠῸ γῸΣ 

οἂρ. 80, αἴθ ταὶ ον συίθοι. (γον οὔρ. 93) ἰἰοροϊ πβεϊπιπε, οθοπβο τ]ὰ αἷθ. ΨῸΡ 

8}. 41 τοῖθ ἄο1 γον ἄθπι ρυβο, οἂρ. 38; νὸν οδρ. δῦ πᾶὺ ἀν Κἔντον ΠΡῸΡ δπρβίϊ- 

οα8, ἩΠΡΘΠΩ͂ ἱπὶ ΘΥΙΘΟΠθὴ γον ἄθπι ἄονξ δαἐβρυθοβοιᾶοη οαρ. ὅ4. 85. τί ομ 16 
περι τῶν ἕν τοῖς ὑπνοῖς συμβαινοντῶν βἰοιῦ (ΜΠ πο 8, 1945), [πὶ ΕοΙροπᾶδη ρῸ00 
101} αἴ ΘΙ Βομ ο]ρ ὅθι ἸΚαρῖ [6] ἄθα βνυίβομθη ργδοίϊοαβ πὲ ον οπβρυθοϊιθπάθῃ 
ΖΕΒΙαηρς ἄθ8 Ουίθοιθπ ἴῃ Κ]διπιπθιπ βουνοὶν βίο ἀργία; ἀδίοὶ παὐβυβοι οἶα. 10}ὶ 
ἀϊδ Βεΐᾶοπ Βπητϊπηρομ τ Γ παπᾶ 1, 1--ὔ, 8--1ὅ (ΠΡπο 5. Τ272 8᾿, 9 ἸζαρΙ6]), 

10--ῶθ (1, 6--19), 80 (1, 39 Μ΄. 5. 1944), 81 (1, 90), 82 (ΤΠ, 81), 89 ---48 (1, 31---80), 
44.-. δ0 (Π, 48---49), 51---δ4 (1, 81--84), δδ-- 88 (Π, δ4-- 03), θ64--90 (1, 86---Θ8 
Ν, 40 πὰ βγσϑν δι8661.), 91---108 (1, 91---100). Τῖδ ΒΟ Πα βικαρίτ91 μαὸ ἀν ΑὐΤΘΡ 

ἘΠ ΘΟ Β ἰρὺ σουϊθρὺ, 50 ἀαβ 8 (8) τηθῖν ΒουδαβΚοπιπιοη ἃ18 θοῖπι ασἴθοιοι, ασαμά 
5161:8 ππέθη. Ὑ Θμη τῖϑη Ὀοδομέθι, ἄιβ ἄον ὥυτον Νὶ 7 πίοι μδὲ, 4150. βοὶπ' ἂρ. 8 
οἰ βου] οι οαρ. 7 οἷο. ἰδὲ, 80 βπᾶοί τηᾶπ, ἄδβθ ξοῖπο Ζθμιππρ ἀυτομαιβ ἴῃ αἴθ ον 
φυγοϊ ἔοι. βδιαμη]απρ; ἅ65. ΘΟ Ἰθοίιθα (γομ οαρ. 39. 81) οἰπ]δα, Τίθβο πυγοῖίθ βαπηπι- 
Ἰππρὶ βοῦχ᾽ 8150 γὸὺ) ἂρ. 99, “γὸ βίο οἰπβοίχέ, ἅϊο Ζ,ΒΙαηρ πὰ ἀθη Βοδίδηα ον 
βυ τ βοιιθη ΔΙ ]θηρ γόουᾶηβ, Ὀοΐ 8180 ἄβπ ρνβοίίουβ πὶ ἄον (ἰοδία!ῦ, πὶ 40} ΟΣ 
Βαῖπι ΞΎτον ὀγβομοῖπι, Πΐοβ6 ΖΒ] πηρ ἰδὲ πππὶ ἐραρῖοβ ἄϊο το ῖρο, ἀον Βορθπδηηΐθ 

ΚΙοΐπο δι ἰνυθύϊοιι σοῦτι, ἴῃ ἄϊθ οα μία φυδοίίοα, ἀα5. ΠΕΘΓΡΑΡΊΒΟ]16 ΒΟΒΘο 880 η, 

ἀδ8. ον Ἰοῦχε {ΠπνῸ, δῦ ππθογθομε σι, αὔον Ἰοϊοὲ οὐ νοῦ, Πῖο8. Εν υηΐθ σῖτα 

ΔΌΘΒ, γῸΠ ἈΠάΘΡΟΤῚ ΔΟΡΌΒΘΙΘΙ, γὺὰ ἀὐγοῖ ἀπάονοη Βοίξοπ δὰβ Ὀοδί ϊρῦ, Εἰμπιδὶ 
ἀὕτοι αἴθ Ταΐβαομθ, ἀδβ ρυοῦῆβ 161186 ἅἄθν ἄπτοι ππβοσο Αππάμτιθ ἃτ8. ἀοπὶ ΡΥ δῸ- 
ἐῖοτιβ Δπιϑρουίθβοπθη 9. Καριἐο], οαρ. θ8---ΤΊ ἄν οὐβέθῃ Βαπιηϊαπρ, 416 αἴθ 9 Κα- 

ὉΠ] (68. βο! υβἐδπαϊρ σουγοσάθηθη  Κ]οῖποη" δη νυπούϊοαβ ουβοίζθη Β0110Π, --- 88 

πᾶοτθη ΒΟΒυ ἔρθη ἄθ5 πιὰ ρτῖπβ, ἱπβθοβοπᾶοσο δὰ ΒΡΙΘθπ, συιβατηπιθηρ βίο} βἰ πα 
- ἀλ5 Αὐὐήπαθη Ὦ6}]8 558. ἴθ ἄπ Δα ηθΥἰζβατηθη Τ6ΒῸΙ --ττ; Ζππὶ ΔΠΟΘΤΘΗ ἀατοῖ 

αἴο ᾿Ταίβδοϊιο, ἄμ β 5ἰοῖ ἄθν σου, ἴπ ἀοι Ὑουνοᾶθ σαπι ᾿δτοβοη" ἀπυΡυμοϊου5 δα ΐ 
α16 ῬΘΙΠΘΗ ΟΙρῈ ἀ68. Τιαβιουϊαίδιοσοβ ἴθ ἄθπι μοναχικὸν Ὠοταβρ, [0]. 8655. β ρθη 
Ἐπᾶθ; ἄθῃη ἀ88Ρ (θ᾽ ρτοβθ ἀπε ϑέϊοιιβ 1Θιη815. οἴποη Βοβίαπα!!! ἀθ08. μοναχικὸν 
ΒΘΌΠ]Δοὺ Βανθ (ΖΟοΚ]6᾽ πα. 8.) βομοὶπὺ τοῖν πιππιῦ σον, πγῖρᾷ δθοι ἄστρον ἄοι ΒΟΥ 
ἂρ8. Ἐπαρνῖτιβ (60, δὴ βᾶπχ ΔαβροβοΒ]οββθη. ὟΣ ΠΆΠ6α 4180 ἴπη ΚΎΤΟΣ ἄϊο πε- 

ΒΡ Πρ 06. Αὐδραθο ἀοΡ οαρ. φτδοίϊοα. ον ἰεϊοῖπο δα συποίϊοιιβ ἰδὺ ἀθπιπδοῖι 
πἰοπῦ οἷπ ἀπὶ αἴθ ΒΟΥ έβίο!]οι. ροἸεῖϊχθον Ατιβσαρ, ἄδπ ἀπᾶοθθ ἅπ8 ἄθπι δοπίοπ 
ΕΚ ἀ68 Ἐππδρυΐαθ Ποσροβίθ]ν Βαροα, Ὑ]6 τῆδῃ βοὶρ ἄθιη ογδίομ ΗουΔΌΒΡΟΙΟΣ 



ἘσΛΌΠΙσΒ ῬΟΝΤΙΟΤΒ, 
5 

Βίροὶ Ῥανὶβ 1080 (ἴῃ ἄδν νῖτα 5. 5, Οπυγβοβίοιαϊ ἀποίοτο ῬΠ]δᾶ]10) ΔΙ] ροΙμ μι 81:- 

σοποιππιοι Πδ, βομπάοσῃ βομῦτ᾽ πυβρυθπριοι ἴῃ ἄρῃ πιοπδοῖπβ ἀπ ἰϑὺ ἔνίθιον 815 

ἄον απεϊσυποίϊοαβ. ΝΑΙ ΠΡ ΠΟΝ. νυν ἀαροι α1688 Ἐδδίβίο! απο ἄϊο Εσαρο πδοι (Ὁ Ρ 

Ἠδυκαμ ἄον ἡ μοῖρ νοὰ θα. βἴθθο Ἡδιυρίβπᾶοη", δα οἷπ σᾶπα ἃπᾶθυ 8 (6165 

ΒΈΒΟΙΟΠ6Π. 
Ὑγ1ν πάθοι οὔθη. ΒΟΒαρΌ, ἄαδ γον ἄοπι οαρ. Ὀδ (Θτίοομο 11, 64) αἴθ ΒΥΤΊΒΟΙΘ 

Ἠδπᾶξομν αἴθ ΤΠ ον βομν } ρἰοὺ 1ρὸν σποβύϊουβ, γα μσομαᾶ ὅν αὐίρομο 85 ΠΊΟΠ- 

εἶσ παῦ, Ατβ (ἴοδβον Δηρᾶρα 65. ὥγτουθ μαύῦθο τη ΒΟΒΟΒ]οββοη, ἀλ Του ἀ0Ρ 

Ξυτον αἴθ ἱπι Βυῖοῦ δὴ ἄδη Απαίο!ίαβ ανϊδίουύοπ. οαρὶδ. βποβίϊοα, θορίημθ, ΟὈΜΤΟΒ] 

εἶπ ΒΙ1οἰς 'ὰ Ὑτῖρὲβ Απηραθοη (1 5. 4457) ροπῦρυ μᾶδθο, ἀἴθ Τπιη 1 κοῦ 

ἄϊοβου. Αππαδηπο ἀαγσαύθα; ἀθπὴ Ὑ. ραἷθθ βϑηχ ἀθαοι ἀπ, ἀὰβ αἴθ Βυτ. Ο8Ρ. 1 

υἱβ 108. εν ἰθομίβοι. οὐλιαιίοπ βἰπᾶ. ΝΥ ἣν βπᾶοπ πὰς ἰπ ἅδῃ 51οἢ ἀδεαπ ΔπΒο ]Π]οβομ θη 

οαρ. 104---Ἰὔ1 εἶπ Βδημηππρ, ἧπ ἀον ἔπᾶρ]ο8Β. (6. ὈΪδ Ἰθ δῦ που οὐ ίο!α 

σποβίϊοιιβ. γου]ορῦ. Ὅϊο5 Θθοῖς ἐνάῖσε ἀυγᾶν πίον ἀϊο ἸΠΡΟνΒομ Ἑ ΠΡΟ βποβίλουβ, 

ἘΠῸ: 65 ψῖν Ἰἀοαυβσιουῦ ἄαπτοι ἀϊο Παίβδοιβ, ἄμ βοὶπ οἂρ. 146 θ6] Βοονδξοβ ΤΥ, 

99 (5. 002 Ὁ πιθῖπον Αὐβραῦθ) ἀπ8 ἄσπι β ΟΒΕΪΘαΒ αἰὐϊονῦ τῖσα. Ἰαμ δύ 616 

ΒρατΉ]απρ' 818. Ὧ85. γΟΥΊΟΡΘΠΘ Ὑγουῖς ἄο5 παρα ΟΡΜΊΘΒ6Π., οἶπα Αμηθπτηθ, αϊδ 

ἀπ 5[οιν πᾶπο ρόπαρ Ἰορὲ; ἄθππ ἀϊ8 ράπδο Βδιππα]ππρ; [0]. 356---1 θΡα τπηϊαβὺ ροτδᾶθ 

161 τϑβρ. 160 (οὗ, οὐδῃ) σεῆοις. ΕΥΘΙΠΟΝ βἰπᾶ 8. πίομο σόπϑῖ δ0 ΚΚΑΡΙ 6], βοπάθυτι 

48, ἄϊο ροχᾶμην γορᾶοι; ΔῸΣ ἅϊο ΔΡίνοππαπρ ἰδὺ ἴα οᾶρ. 111 πᾶ οδρ. 186 50} 

παθηρο! παῖδ, 65. οτᾶοη ἀουνῦ 786. «νοὶ ΚαρΙνο] σὰ ὈΠάΘη. 5οΐῃ. Ὥϊοβθ συχοὶ ἴπὶ 

βποβίϊουβ γουϊοσοι βΌΡΘΠΡΘΗΘΩ ἸΚΑρΙ [61 μαρθι ἄδια ααΐον ἄσπι Τραοῖς ἀν Τρεν- 

Ἰιοξονππρ (100 τοβρ. δῦ ἹΚαρὶ 91) σὰ ἄθε. οὔθα θουνύθμ Ναυαθ] ἄππρ ἅμ ΟΜ ]αβ 

ἄο5 Ῥυδοίϊουβ βοῦν. --- Το μοῦ ἄθῃ Ταχὺ πϑοῖι ααᾶϊ!, 14678 20]. 1158.--Ἰθὺς, 

γουρ  οπθπ ΠᾺΡ τὰ ἅσσα ἄθπ Ταχὺ νὸὰ δᾶ, 1917 10]. 99"Ἅ---10155, ον ἄϊοβο 

Ἠαπάβομεν 5. δγυῖρ! ΠῚ 5. θ88---θ88. ὭρΟΝ ἰδὲ ἄϊοβθ ἱΠρουποίοσθπρ τοῖν 

Βοβ]οομίοι ππα Ππαὺ γγδβομᾶουβ υἱοῖ ΑἸϑ] ασβαηρθη; 5186 γουθοββουὺ αἴὸ ΒΌΡΘΌΘΠΘ ΠῸΓΣ 

ἀπ οἷα ρ88ν ΘύΘ!]16π; 80. χὰ δ}. 144, νγὸ ϑϑοἢ μοομο χὰ Ιθβθὴ ἰδὺ ὁμδοΐ ἰασι, 

οδρ. 140, γγὸ 516 τἱν ἄσα υϊοομοι πᾶὺ μα ἐμοὶ ὡὸν ἢ] ὥβ δῦ παπᾶ οᾶρ. 149, 

πὸ 86 τοῖν ἀοπὶ Οὐϊθοῖθη οαμαϑολ Ὀϊοίοῦ {ππ ἀδ 5. ΒΙΏΠ]088 ὅᾳ59}}.. 

Πα σἱουΐοη ΤῸ} ἀον γον δη! Π]ομῦοι Ἐπαρυΐδηϑ ὉΠ θη. βϑὶμθ Βυϊοῖθ. Ἐτοὶ- 

το γου!ονὺ ἀϊοβον ἱπέθροββαπίθβί 1011 οὔνγαβ ἀφαανοι, ἀπῇ ἀἴα αὶ ἀνοββαίθῃ. β8- 

ὔμη οι αἰομῦ σὰ οσταϊ θο] εἰπᾶ, Τα ἂν Ἰοσπθη Ἡἱ ἴπ ἴππθὴ βοῖπα Ῥουβθμ] ] Κοὶν 

ἅπι θοβέθα κουπθα, ἷπ ἵππ6Π δἰθῦ ον. ἴοι δαοι ἀοριηδῦϊβο! ἅπὶ 1αἰπηβίθη τππᾶ ἀπ- 

Ῥοᾶοηκιϊομβίοα. [0ἢ Βοθο βἷ8 8116, ὈΪ8. δ ἄδῃ Ἰοίχίοπ, πϑοὶ. (ΒΡ {μου Ποΐοσαηρ 

νοι δα. 14078 [0]. 1ὅϑνα. 1910. ἄρῃ Ἰούκύοπ ἡ] δα, 17167 20]. 94"---106ν, {δ᾽ 

ἄϊοεο ἨδπᾶβομυὍ; (Εἢ βἴομο Ὑ͵εῖσῦ κα. Τ| 5, 070---ΟΥ8, Ἐτβὲ Ὀοὶ ἄθπι νἱοσίοῃ 

Βτίοίο Ὀορίπηῦ ἰὼ ἀθὲ Ἠαπᾶβοἶε ἅϊο ΖΑΒ] αηρ; γὸμ ἄα 8π, 8150 χὰ εἴα. 140 78 

[ο1. 160ν.---18755,, ἄθτα ΘΟΜΙαβ ἄον παπιουϊουίοι Βυϊοῖθ, μαῦ6 ἴθ} αὐᾶϊῦ, 1716} [0]. 

585.--985 γουρ] θη. πὰ ΔΠΡοιποίπθα. Ὀἱθῦοῦ πὸ Πΐον δᾶ, 14078 ἅδη Ὀθββϑόσθπ. 

ηοχί. Ππρηῤβομίοαοπ δἷπ Ἰολ, οὐ δρ. κὃ 8 5 Ἐ ἴπὶ Πρρομὺ ἰδὺ; ἀονῦ Τ 810 πϑμ]Π οὶ 

» Ὁ Τπ φοϊροπᾶοι ΕἜΠΘι. πᾶὺ Τὸ ἄδ8 ΤΠομ ρΘ: ὃ Α ἰοὺ (88. βίδγθπαθ 

ΤῊΝ χα εἰροίομου, ξ 3 ([, 1085) 1168 δι 15. Μὲ διά, ὃ.2 (. 1θ4νι - ἢ 622) 



θ Ὗ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΞΠΟ, ἘΠΑΒΠΙΠΒ. ΡΟΝΤΊΟΤΒ, 

1168. βομβθαα δΝίο εἶν 'ὰ φοῦν 1) 5. (60]. 1665 --- Ὁ, θ8)) 1165. ἰλαϑέθνϑοϑαβ  ὰν 

φιασμβθσδασ,, τς ὅ (Ε. 1675 -- Ε. 662) 1. μον δ μον, ιϑ' 4 ([. 108" τ Ε 66} 
ΒΌΤΘΙΟΝ Ὁμο ἴπ τῶν Οὐ Ῥμο ὡο). ἣ 

16 Ζιξαίθ ὅθε Α. Τ΄ βορα ἰθμς ἱπὶ ΑἸ] ροπιθίπθα πδοῖ ον ρυἸθο ἴβομοῃ {Π06ν- 
βθέζπῃρ ἀον ΤΙΣῚΝ, πᾶν ἴπὶ δηξ συ μϑἐϊοαβ ΠΕΡ 1οἷν ΤῸ] οἰππιαὶ ἄθτη ΑὙΤΌ, ὙῸ Θ᾽ 
τ} δ Ὸ 61 ΡΥ ΘΟ ΒΙβοῖθα ΟΥΙρῚπΆ] σὰ τγοίβοη βομΐθη, Εὐἰπῆπβ ροβία μέθυ, ΤῸΝ 1 1618 

ΤΙΧΧ ποῖ ϑυγοίοβ οἱ ἰδβῥατηθπὶ ἴῃ βυθοῖς, ἄλ5. Ν. Τ᾿ πδοι ἄθι' δομέου Ασβραθο 
γὸ ΤΊ ΞΟΠ ποτ, 

Ἐδ Β]οΙ θὲ τοῖν πᾶπ ποοῖ ἀϊθ Δηρόπομπιο ῬΗΪοΙ, ον ἸΚΟπίρ]Π ομ αι (Το Πβο παῖ 

ἅδον Ὑ ΙΒβθηβομδίνοη. δῦ ΗΪῸΡ πιοῖποπ Θμσου οι σου. δὶς δὐσαβία θη Πὰν αϊο 

{πη θνβυϊ ἐζαπρ᾽, ἀπτοι ἅϊ6 5'8 ἅ16 ον "ἈΠΟ ππρ τηθῖποβ ΡΊΔ 65. τηδρ]10}} βοιιδοιῦ 
μα, ΤηΒθδβομᾶθυθ ΒργΘΟΊ8 161 Ηρρρπ Εἰ, Βομ ψατὺπ πιορῖποη γι πα]Π]οΠδὕθπ 

ΔΜ ἀπ {ν ἀδ8 Ττορο Τηΐθσθββθ, ἄδ8 δ πιοῖπον Αὐϑοῖδ δα ρορθπρουγδοιὺ μδὺ; 
τηδοϊνξβ 688 .56πθ ΒοΙομπαπρ' ἀανῖπ ἤπᾶοπ, ἄαβ διοι ἄσπτοι ἀϊοβο Αὐθοὶν ἴθ Ααΐ- 
ἹΠΘΙἘβατηκοῖν δὰ} ἄϊθ τϑίομαπ Βομάνσο ἄθν μι ϊθομίβομοι Κίρομθ, ἀΐθ ἴπ ἀθῃ 
οὐ θη δ! βοίοπ Τθουβθέσππρθη γουθουροη ἸΊθρθη, ρϑ]οηκὺ τχορᾶο. 

ὟΝ. ἘὙΒΗΚΘΗΒΡΘΙΕ. 



ἧς πα ΙΧ ΞΟ: πως ΠΥ μὰ ΒΝΝΝΝ -πδδδοιιι 

οοα, ἃ ΞΞ δαδι, 14δ78, 

οοᾷ. Β Ξε γαίίο, 178. 

οο, Οἱ Ξξε δἄδι{, 1917, 

οο. Ὁ -Ξ οοὔ, 877 Ρϑ6ργο]ίπ. 

οὐ, Τὰ τὸ δαᾷ, 11101. 



8 Ἂν, ἘΒΑΝΚΕΈΝΒΈΝΠΟ, 

σα. γαΐίο, βγι. Ν, 118. 

ιἢ μαῦγ Ιαααθ Ῥμο βάρ ον Ομ» ᾿ϑλϑδθο τϑδο μκμβθο λα. (βοὴ οὐδ δ. 

δῦ ῥοὴν ἰξαιροϑθο Ὡα.ς υοξ5 ϑῖοο .ϑϑρες οἱ μανοῦ ομαὰ γοϑο ΟἹ) ΠΕΡῚ 

οοΐαι ομιϑῶν α.0 Ομ δ. ἡ οο᾽ βασι) ᾿ρο οδν. οἱμοΐ 59 θα θαλιν «οοϑὶ λοὰ. ομθὸν 8» 

Ῥοϑὶ τβο μαυ ρον ὁμδανον μωρά μ᾽ δ ομὸ κῶν γϑϑιν ν βαλῥροι ϑσλας ῥοὐν 
«Ἀμμ» βα λ5} 

λα ογλοῦν, ; ῥδγαϑυοῦ ὦ. Νατδ κρουδλο θ [κ.} οὔθ. ἡμαδὸ Νϑίο οο 

ἰμ5) δᾶ Δ... ἰνΝδαο ὅν ὦ ῴο τἰδβιλλλαρο μϑοϊϑ ωγ᾽ο [Ια ο.}5 

Νίμδωυ; τυϑοὶ ἰο) «ολδϑ᾽ . ηαουοῦν ἰὼ ᾿ἰϑαροῦο «κῶν μωὭδῶο μρω- 

«ἰοῦ γουΐο . ἰδδϑιαθο ὡῦνα ἐν ὅμμαῦ κϑοβνοδν,ςς Θρο Ὁ} Θγα μαυοῦο (ϑορυθ 

ταῦ δ ρανα ψϑο "!γὸ ἱκϑοὶ. .βᾶϑϑῥι ὀμϑιρο λαοδῦμο. ὁμι οδοῦ ϑϑ ωρολα9 

᾿ς. ᾿ϑὺ 9) αὐ. ἀϑβρλοῦς, τ βυοὺ τς ᾿ϑοθνο ναοῦ οὐ 

οὐδομαδο ὀΐνοος, δίας ὁ Νυΐμδον τ ρυοὶ ἰον μκΆο μ5)9 δὲ «ϑοβνιαϑο.. ἰδδϑλθο 

«ον δα θ ἐο τν ἀθῦνΣ ὅθ. ἶδος ἦν ἔγβιϑο ἰιδοδο ἐῤνα, ἰϑοιν φεϑϑ. ἐδ. ἱκδ οὶ 
ἱδδυμο ϑολα αορθιϑι κὐξαϑ. ιϑοΐν. οϑϑο ξανὰ δον, ἰῥθια. σον ἰμοϑο. Βα "δ 5. 

3.51. υὐμοῖγ ὁδὸ καϑλθ ὡς οἱ Μὶ κϑο ἶΣ τῶν βάλον, μροῦθ μϑιῤ έσθδο 

Μ9 οἷὖδὰ οἱ τα ἰοδαν ὐογοῦκοοος, οὔνο λαϑοξσ οροδλιδος, δωίρδος 8 “μϑωο 

5 τιϑαθ. (9 μα] οροϑό! ΜΝ πσσον, τοῦ θῶ μον Δαθου 459}. σα Βδο ρῺΒ 

θυ θο ἔροςϑνο ἰδοὺ (θ.κ...} κϑὸ εἶκαν οὐἹαυθο λον, τ βουοὐ ο μα γαοοὐ ῥοὴ μωχ53ο 

εἰμι 6 5) ὡς ΝΟ Ομ βοονα ὁ ἐο μουμοο οβομβαα, ον. 

᾿βι -ϑιαχν ορϑίο α)9 ἐμα βοῖο λον μοὶ : 8} μιϑα μοι [κοῦ ᾿δοὶ Ιμο Μ᾽ 

9.59 ὧὸ οὔδῦγΣ ἔϑαοι, ὁ ἰ[Ξιϑὺ9 ὃ σον ον :}}5ο ϑθο σα. ! . μραδοαν, 

:ολαααθ ἕὰῦ ᾿μὰ «ΝΘ» ἰοθ ᾿ς α. ὑδοαϑῦνο 15 ας, ἐμὰ 18} τα ααϑοὶ 

5 ὑμῶν θοῆς αὐος θοῦ βάνος [λα ῥοῦν. ἑμνς. ἀοδουραν, βακαιν Δλοδιοα, δϑο ἦοιϑ 
δο οοοῦΣ, οσας ἴοιο ξ,ϑομ.) οὐρα ογ9 ῥὸν υοἱ »ὴ ἸΨΕΤῚ ιϑοβνϑὸ ΠῚ 

᾿ς ἰθὺ οἷν ομα ἔμαθον, ο οἴαλοςς ἐλοὶς, [οὐ τϑιο γαϑν βχδθο μέθδνΣ τοῦδ 
Μο .ὔααα μὶ μὼ}} (ϑοιβαιβοολθι τιαχονς, οὶ, μαλγο οὐμο δὲ ὧν θ6.9) ἰοῦ 

ϑμθοοῦο ομβιαρασιομν οὐδ δϑαϑλος μ. μοὶ ον ὡς 0᾿θχοο ϑεοδα 
οὶ ᾿μὸ ομβροῦ οὐ λαοαν ᾿ϑκο Ἀωθμβοας 5 ὐμβολο οἷο ΚΘ μϑγδμο «οἱ 

ταρμοὶ οιαῦδνδι, ϑομθιχοο ἰδιλλσν ἔρολθς ἀςς ἐλ ϑομον ἔκος, ἐθ ο᾿5 ὁ ἕμὸ ἰθο 

«δόλο (οὐὐὺ μοὶ « (ϑομθρασ, οοἱ βοι9 δυββομαν τ᾿] ας. 5. ομθν, ΘΉλΘοὶ 

τϑοὶ ᾿οδοᾶσοι» οὗ μαζύ δρᾷς "μα ιϑοοΣ ὀμθιϑβῥαϑο Νὰ ϑηο [5.5] 

Δ μο υολριδαν, κοΐ ορυΐ ἰροας. ομϑὺ τοθ ολακικ  μκθ ἰονῶν ἴοι; αἀυϑ. 

- πὰ 
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Οὐ, Ὑαιίο, εγυ. Ν. 178, 

Τα Ψονίνασθη ἀπῇ ἄϊο ΠΡ ἀπβροβ Ἡ, 4. ΟΠ. Βομροῖροι ταῖν ἅϊο ΑἸὈΒΔΠΘΙ απρ; γ» 

ἅϊο νον ἄϊὸ Ενκδυιαιρ' ἄον Οοπβανίθη μοαῦτ᾽ ; 56 πϑιᾷοὶν γοη ἄθπι Ἀ]6,. ἘΔ ρΥΪα5, 

Θηἐ μα] αἴτια ψανξοϊἰριαιρ ἀθββοιθοι ππᾷ οἴη Ὁ ἸΔον]οριιηρ᾽ ἃι8 ΒΘἾΠΟΥ Το ἀ6ν- 

Ἰεπίρθη, ἄϊο 1ππ ΦᾺ]ΞΟ Ποῖ πδβομυ ρθη, χννΙβοῖιθη βοῖπον απ 65 Κι δὔπουβ ΟΥΙΡΘΠΘΒ 

ΤρΒῆα ὑγᾶνο Ἱκοία {πιξονβομθᾶ, Ὑ ΟΡ ἴΆΒ86 0. ἀἴοβον ΑΘΠΔπα]απρ ἰδὺ τϑθγατι τηδν θ8}0- 

παῖ, ΑΝ ον Οσπρτοραθίοῃ. ἄθ5. Ε]ρ;. τὰ. ἀργαμδαι γοπι ΒΘΣρΘ ἴχ]8. 

ὙΠΟ σοῖσι 188 ἀπΒ σᾶπσθ ἀπ  θοσ ἱλα]Π16110ὺ Ἡ ἰβύσθμρ; (πανοπλία Ἐ0}., δ), 488 

αἰς ἅϊ6 ΟἸμαθίροα ἴῃ ΟΘ θο με ρ τοῖν πιὰ ΝΒΟΙ Ο]ρ ον δαΐ ἄθπι ῆορο ΟΡ βεϊ, ἅον 

μ]ρ. Οἰοἰδὲ δηροῖδρὲ Βα, ἀπὰς, ]βορρτοὺ δὰ ἄδη Τιοπᾶθη ἄθν μου“ βιμά 

ἰδ ἹΚάπιρίον 405. οἰπρθθονποπ βομμ68, (ΠΡ Ι5ι1, ὈΠΒΡῸΒ Οοὐὐνθδ; τοΐδ ἄθηα βομδυ οι 

ΘΟμπτοΡ. ἄθ5 ΒΟ σοι (ὐοίδθθβ βἰπᾶ 58 βύοίβ ἀδιδὶ, αἰὸ Ἡϊαρίον (68. νἀ υ Ὀ]]1ο ον. 

Τρρψαμβ ἀὈχιβομποίοπ ἀπ Ὑγορσανου οι. Ὑγ16. 8ηΒΟἸ] 1ρ᾽ ἀπ ρου ΘΌ8η. (61 

Τισ μη ἀπο πὰ Ἰζαπιρίο ἰδὲ, σᾶπ ΘΡθθπθὸ ᾿ἰδὺ ἀἰθ ρον 1106 ἀπαᾶο ππθυβο θρ 110} 

ἴπ πρῦοι Ηδπᾶρν θη. ἰοῖπι ΤΙ ΠΡ’ΘΙ, οἰ ἄϊο ὐπὸ ἀν Δαν οῖὉ βύαυϊ, βἰπα ἴδ 

ῬΡΙ]α ἄδα (ἐοἰβίοβ βομαν ἄρῃ ΡΆησον 405 ΤΡαΡ6Β (ΟΣ γοννποιύοι Βαπᾶθ 465 Πθρῖοι 

χα ἀατομθομνου. ΑἹ] οἷν πιπᾶ 411 Βύαπᾶο Βἰπᾶ 516 ἀδθοί, γΘΟΙτον πηᾶ τηαύὶρ; ἀδ5 

βᾶισο ρον 468 νου ποι θη “αίδηβ ἴα ἔοίο Τιοϊομπᾶπιο ἀπ φΘνᾶθον ἄθν Ταιβῦ" χὰ 

ψαρυγαπάοια, ΠπΑ βοίδᾶθμηι οἷποι νοι ἄθπ ΓΚ τἱθρ βἰτηθοϊνθθι ϑδῖατβ αἴθ Τὐολυροβίαιυ 

οἶποβ ΕμροΪ8 ἀπροποτηπιθι Ἰιδ δο, ἅδ᾽ Θυ]ιοθοι. βίοι. αἶα  ΔΟΠβαπιομ. ἴθ ΠΘΙΠΙΡῸΡ 

ΚΊυρ οἷν, αἴθ ἄπ ΤΥ] βου ζοίοιθηι. πὶ βἴοι ἔσαρθη ἀπᾶ ἐταρύθη  ἡδϑῦνβὺ 1) δὰ 

πῆθ οὔον σὰ ππβρου οίπθοη ἢ (Τοβαδ, ὕ, 18). ΤΠ 818. ὃν ψ]οάθταμῃ Βοναρὺ παὺθ 

οὔοπ πῆξ Ιαπέξοι: ΒΘ διηπιθ, οἷπ χυγοῖξον ΘΟ] ΔΉ], α16 Βομδασοι (65 Ἰεθοπᾶϊροι (ἀοὐ 8 

χα βοϊπηδποι, ἄδ τἰϊβιοίο Θοὐν ἅδη πῦρ ἄου Βομϊθαᾶον ἀπ ἀν Ἡϊν οπίδβοιθ, οἵπιθη 

“νμοϊξοη αν, δπ8, 1 ἄδβ ὃν σοϊβέθβρου θοῦ ταί; ἅμα. οπίροσδθηρίηρ, πᾶ ἴπ 6. ." 

Ἐταΐξ ὅ65 1]ρ. Θοἰβίθβ. ἂὰ8 ὅδ᾽ Εθυπο θα ΒΕ ΡθῸΣ δῦ; αὐ τυ πθομᾶ 6ΠῸ}: 

ἡδιπιμ θυ] οἷν ἃτα Βοᾶοῃ 1’, μοΐγοϊ[ο δὲ ΠΉΒΘΙ ΒΡΠΊ68. (ἸΟΒΟΒ] θοῦ σοι βοῖπον δἰ ὑ]6 ἢ 

ῬυΘΒ] σοὶ πῇ τῷ Ὅπ8 οἴποὴ ΠΟΥ ΠΟΘ πὶ Ξ]Θρ᾽. 

Ὥοον ᾿ας ἀδηϊκξ Ἰοὺ ἀΐοβον ΠΠΠΟ], ἄο Θ ΒΟ] ρθη σον ρούθῃ 19}}108 ἀα]ορί, 

χα Βορίμπθη ἢ" Πὸν ΤῸΡ 5:16}: ποῦ πἰολιὺ οἶπ, (δῇ δρδιὰ ἄσι Αὐΐραμρ 465 ΘΟ ΘΡΙΟΒ 

δὰ σαῖκοῦ βοίπ Τρ οι Ππρϑὲ νου]ογοα δῦ; ποῖα, δὰ} ἀΘΡ Ἐνᾶο τϊπίοπίθου Πορομᾶ, 

σποκὶ ον οὐ σε: αἴὸ Ἡδαρίον ἄδν Βοβ]οὶδ βἰ πᾶ ἴππι σονβοϊπποί ους, ἈθῸ: βίθθ (ΟΣ 

ΘΙ οπ οὐ Ἰω Ἰπηπηῦ ὑπ αμπᾶοῦ βίοι πτὰ ἀπΒ ἴῃ ΒΟμγθοίτοι. τὰ βϑύσοπ. 0: Ἰ]α- 

Θαπῦνο μαῦ δα ἄον γάρ Ἰορομᾶ βοπιουῖτς, ἀδβ ἀον ΔΝ δο]ιζον 65 Ηδαβοβ ἄθ8 Κὐπϊοβ 

χὰ νἱοῖθ οἰπᾶ, ἀλβ 8116 Αἰπᾶον Αὔδπιβ ᾿δπρδὺ ρον ἰδίου βἰ πα πἀπᾶ ἄπ παῃ 8116 

Β δα ΠΡ ΟΥΊΘΙ, Ψονπαη ορδυὔομ, 516. ουμιδηπὺ ΠΔΊ6η., ἴππὶ παῖ ἄδν βέίμιθπθ 68 

(ἰοἰδίοβ σὰ βέοϊπίρθι ἀπ κι γουβομαΡΤΣ. --- ΠΘΒΒΆ10 {πρὸ ἄοθν Ὑ υγαοιύο ἂπ ἀθῃ 

ποῤοη ροἶβὺ Ζὰ ΒρΊ6]θα ππἃ γὸπ (ΡΣ Ἐγᾶο δαΐ σὰ κίγροη, ἀπᾶ (18 σοβομιοκίοι ὙΥ αἵ- 

βοηβομπιϊοᾶθ σὰ δἰπύθτη, Πἀβθαμροι. Ζὰ σοι ἀπ Βομννουίον σὰ βομπθᾶθη. ΠῈΣ 

ὙΤΟΡΙΉσοπα τππηρυϊτῦθ, ἀαβ ἰδ Ἐνκοππέπῖβ βοίποβ δή δβθῃβ ἅϊ6 ΝΥ ΘΒ π βἰπᾶ, αϊα ἴππ 

βἰδίβ σαν βέσθοιζα δ ηρθι, πη 6, ὙγΘηΣ, ΘῈ ἤΡΘΟΝ. ζαπὶ Ξομνγοσῦθ ρτοῖδ, πϑο} ἄτη 

ΠΟΙ γοτὲ ἀπρο}}}5. Βοῖοι ῦ ππλζοπΊπιο. Θοἰδᾶθπι ον πιθεϊὺ, 488 ἀυτοι Ῥροβοίθη- 

μδηᾶ ἄϊο βομνοσίον ρον ἴπτὰ ὈΠὕχθη, ὙΘΡ μὴ δὲ οὲ βίοι ἴῃ ἃϊο Ενᾶθ, ἀπ ἀστοὶ 

τα βου βομθη Τατη βῖ8 ἄπτοι ἴπ τὸ δἴσπεη ΘΠΥσου ἔοι ὉπηἸτοπίπιθῃ σα ἰΘΒΒΘῺῚ, ὙὙ]8 

Ἶθπο Το πο ΤΡ ἀπ ἅδε Ηδυβ ϑδυ]5, ἅϊ6 Ῥοῖπᾶθ ἄορ Τοπιαΐ.. Ὁ ς 

Ῥοοῖ ἄδν ΤΙηβδαθ6 τγοῖβθ αἰοιῦ, ἀδβ ον βιοίβ ἡβθβθῃ ἄοι Ξ δοιθὶ Ἰδοῖκοη" τυ], 
Ὡ 

Δυϊιβηάϊα ρου ἃ, Κ΄. Θ08. ἃ, ἡΠε5. κὰ Θδιπρόπ. ΡΒ]. -μἰεὶ. ΚΙ. Ν. Ἐν Βαπᾶ 18, ". 
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ϑο5 πο οὗ. δι αυ μβάθν [ ανοαθοο ἰβ μα ὁ οἷν. δα ς53) μοῦ βως 

οὐδ λιϑονν, κοο! ον οο χάρο ορϑα αν εχϑοῖν, ολο ολοὶ ἰοος . μμμν ἰρῶδν καλὸν ον ββ 
᾽ μομο μϑῦα. βςς ἴοο ὠομρμ Ομοοῦθ μος δ ξϑλο ἰδδιλλλμβθὸ μιλιοοὶ ὑσαϑ ας 

 μιο τοιαῦθ μομοὸ ἰἰχος οι ὁο μῶν τἰδιρλνδθο Ἰαλῦνϑον βϑο πα 

ἰδνοθασος, ομέθος μὲ μοὶ βαυρο ϑσνες οἱ τἰϑᾶ ἐς ἔμοὸ ἰξορβο τον [λον βαδοι οι5 
φϑομο ομθλθο ϑξθοο :οσοασῦμ αλοκῶθ ομμανς δῶ ῥο οἷο "οὶ. οὔϑϑὸ 

οὐν ρὸν οἷο. γον» δα οἷο. κϑλβλοο μυδοὶ ἴοι οὐβύδωλο πε θιοοΐο τωοιούλςς 
ιϑοβν55 μϑοο νας. »»ο. σιϑνὶν : λαοῦ μαραυ Δα»....5. οἷν». μα δ. 

μοι βαυμοῦ μᾶς -οιαχλλθν : ἐμὰ ἐς ἰιαᾶ, ϑοβλ9) μος ᾿ϑ.; δ μο μον 

ἴον όμδος, βαυο Ῥᾷς Ῥὲο οἰαδϑι θῶ οὐ ὁμίνον Ι»λαῦ ἰββα «δαὶ ἢ 

δια ααν βολοασδνο ἀϑο ν μοὶ βὼν βὰς μοὶ; ον. δ5 λὲς οδμϑ 
Δωλονύμοον βνδρ, Ὁ οἷαι αὐι μας, ομϑλϑ ς5}} ἤκμαν «οὶ ἰοι . ολαϑα ὀβαιϑς 

᾿αυϑοὶ Τὰς αϑιϑ Μ. λοονο υοογοὶ ἰγοι ἰοϑμιν θὰ Μ]. ἰοῦ. ἢ [.}}. θαυ ἰοοι ων »ὅ.- 

οὗν μας ΝΘ ὧἱαϑ οἱ ..ῤ.λὲ9 οἱ 1θ.9.5 λωμϑιδια φως " .αὐνίσος. βοο 

βο κϑλλδαϑὺ :]δνϑοὶ, ἔβας Μο)) οιδδαϑ δῷ ἰοδαν αθ μς δ υλαδοΣ μέοςοΣ 

μθῦ οἰβῶν Μοὶ ἰδμδα ἴα καδιν νοὶ γδβοαθ ῤιβϑϑος,, δόβμροας δὶ υὐξβθδοῦ 
Ῥιοοῦ. - ϑομοαϑο οὐρα μρλλ ἰϑοῦνο νι αθθοΣ μὴ λαὸ, νὰ. κΘ.Ὁ Ιαγαϑυοῦ» 

ἰλλος οο λαὸς, [Δα υδν5ϑο νοῦ Νο ἰδ ας ρϑο πὺ ἴον ὍΣ. θοὸν μομ όμως 

βορν. οἷο ὁμαθρ9 λωσι δλθοο ἰλόροδϑὺ μανς δὴ «οομθσο «ΘΟ :Ά 

ὦ Μὲ». Μμοβον ταν. ὀβολοὶ δα ἕμῳς ἤθο μββ ὅβϑρο ρὸν 
αἰξοοα ὧδοὸϑ λον, πον ὙΠ δον Ἀ. ττῦΣ τα ἡ ἣ 5 ὦ ῶαν μοὶ μα. 5) οιδδϑο 

ἴμαοο ομῦΐο ἔμμα υ λοις, Ὡς ι(ϑοῖς δὼ αν ἐν ὀοΣ θοῦ ὡχβ) 

μον βα. ᾿οὰς βοᾶν ὁ δον :ἰβοιασν οἱ αλικανος, Ιβαω Κῶ. μοὺς οὐῤοιῦο [Δ αλλα.ο)) 

κ᾿ ΔΝ θα δι μαθαθν τ ῳῦϑο οὐ 5. ἰθ)ας (αὐμασο εἶδαρ μβαδὺυῇ 
«(αι σαν. 

τ ἶκϑ!ν ᾿δαδϑιον δια ἐπ ρὰ οἱ» ἰβοα τὰς οὐἱ 1Χ99} -τ κου ἐν ὀμος οἱ οϑολ 
ἐθομθοῦ ᾿ξάσα μιλοὶ οορτῶν» ἰϑδο δι β59}} ον ἰμέμα, μβϑῶδο άϑραν οϑοθ 

., ὠοιοδΐ ϑοβνοῦ μὰς δόρυ. αϑϑδίρσλο, Δ τοὶ ἰδιαχον υὐο ἴβϑῆοο μαᾶςεα Ὰ.9 

αν» [κοῦο [5κ0) ὧν ἰδωνς οὐμὸ - - φῶ ἰεϑας ἈδΣ ᾿ϑοι; αδάσ [ας Ά 

ὁμαροὼν ᾿βϑόθο - δος, ων αςς ᾿αιλον ϑῳαθα νι). --- λα. 

μῶν βοῦν βόροαθ ῥβος οι ἐα5 ρλυο : βονα ὁ ραΘ βορϑϑῦ οὐ ὩΣ 

βοῦν, αὐοιο. κακὸ. Οδοϑ ᾿λοδο οὐδϑγ ἰϑασων λϑιοαϑῦνο εἰοοι δον ἰμμο ὄμαθαϑ 

193» ὡοιαλ5 θὰ Δ] οἰδδι θοὸν τ λῶν Θϑιγθ. ὁ ἈκοδΟΣ «οἱ οὐραϑν δὶ μβϑα. 

βϑθοασ ὁ τι οὶ δοδι κοῦ βύσμο ωβνϑιοο δας οο οὔ» ἃ. Νάθοο : τἱ5 "ἢ 

θ᾽ ρορρο λάδι Β ,ϑοβνο λϑλοο - οὐδ ρα ᾿ουοῦ.. δας ὦ ἰωοῦδα 

τοι ἢ" ὠ!οῦν ο αοθ5 ὁμϑον ωναΐ τ Πα ϑα αν ᾿.πι. ἔρον 9.3. «οἷο ὁ|5) ἐδααοιθ ") 

ὠκϑ ὡὸ πα λοο τοσο ἢ} ἰβολο θοῦ ὦ νοὶ ἐς ὧο ςροβοσος με 
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Οοῖε νιῖνα ἄατοῖι βοῖπο απαᾶδ ἴπηπιθι" ἄθποι πο] ἴα, ἄϊα βίοι χὰ ἴππὶ Πομύθη. ὙΥ 61] 

πὰπ ἅδον Τπβαιρτο οἴπιηαὶ ἄϊο ΕΠ αι θυ ΘΥ ἢ] θαι πιὰ ἴῃ ἀϊα βοιινσθίμθ σι ΤΠ ΘΠ, 

βὸ ἰδ δὲ Ἰοὺπὲ ἴπ αἴθ βϑίδμσοι, α16. ἄθπ βουνγοῖποι ἀμη οἷ Ἰοῦοα ἀπ ὃν ἐν ϊοῦ 

οἷο εἰδπαᾶϊρ δα, τὶθ ἸΠ τοι ππτθίπθῃ ΟΜ] χημη ἃϊθ χὰ νοβρυϊνσοι,, αἴθ. ἄδ8 ἴτη ΒΙπὶ 

ἅδον Εχὶύβαπρ' Ῥυδηροηπᾶθ ] Κ]16 14. ΟἹ Ἰβε} ἔσαρθη. 80. 581} δὲ ἄρπῃ ἀἴοβοι Κκατηρέ- τ᾽ 

δΡρυο ύθπ ἀπα {0} τρ οι Θσοῖ τον ΟΒυΙβεῖ, ἄον γον ἀπᾶθυπι ἱπὶ δια ρ} ταῖν ἴππὶ οἵ- 

βαΐνοι τᾶν ἀπ ἴπ ἄπ ἀα8 τοῖπο ΒΠ4 ὅ08 Ἡουρη ρορτῆρ! τὰν, ἄθῃ 1]ρ;. ἘὐπδρνῖαΒ 

ροβορπδίθῃ Απρϑᾶδηϊγοηβ!:, ἄἀθββθπ Τθαμπποδίδίου δορὶ π80ἢ} βοίποιη Ἷ ΘΡ ΘΠρΡ᾽ 50 

ΔΒΙΡοίοη. βἰπᾶ, ἄθδβοι βουνόν δ] χὺ, ἀοββοι ΡΊΘ]16 ΒΟΥ βἰπᾶ, ἀδ ον τοῖν θα 

ἘΚ ρϑιοοι βοῖπον Ταρομᾶοι ἴπὰ δυο ὅπτη Βουδέθη. Ὀσησὺ (Β61 πᾷ Ὥγδομο ν. 327). 

Ἐξ βαξίο ἴππὶ ἴῃ βοίποιῃ ὑϊιοιείξοιθπ Θαΐτηπι ψΌΡΆτΒ. ΡΘΒΟΒΊΤΟΤΟΙ : 910} Μ011] ἀἸοῖ χαπὶ 

ϑροιῦ πὰ (οἸβομέδυ. ἀπξον 8|16ὰ ΕἸπβίθα]οσα. τηϑοθθη, ὙὙ611 ἄπ αϊο Ναΐαν 8116. 

πηροίποι αϑάδηϊκοπ Καμᾶ ἐππ ψ]Π50ς, ὅὰ Τιορχοίξθα. ἀϊοβοβ ἩθΙΠροπ γουτποομθο 

ἅδον Βδεονίομε πἰοιὺ ἀἴθβα ποομπιεῖρ ΠΡοϊναπρ σὰ ψοΡν ΠΟΘ; ΑΠ6Ὶ π80}} 61 

ΘΟΠοΙάθη ἄθε Ἡδίάδπ, 6." βοῖπθ βϑπισθ Ηϊη ον βὺ το] πρ8 ἴῃ 618 Το (ον Ἠδ116 

να, δῦ δὲ πῖῦ βοῖποπὶ Ὀὅβθῃ πη βὐοίβ ἄδταμ, σοῦ Ζοἰ Ὁ χὰ Ζ61} βϑίποι ΤΡ 8 ΠῈ 

ἴπ ἄδη ΒοΡΟΒΡἠπἸτίθα χὰ ὑγθοίτοῃ ἰηᾶδηι οι" ἵπποι οἰπσϑάθὺ; 9 ΘΙ Ὁ]6ν Ὑγθῖβα μα ἀ16ΒῈ 

ιοῖα Ηΐορ οἷν γοροινθα. οὐδ θδυγαθνο ! (Ἰοππρ; τοῖν ον Τιἰϊρα, ἀπ Ὀὔξασ Πρὸ Σ 

. Βρένιρου; ἄθημ 68. 8011 5[οῖν πίοιῦ τἰππιθη ὁ κυρτὸς ὧς ὁ ορϑὸς (1 Ηδρ, 21, 11) 

πο} ἄδυ οἴσποι Απένονῦ (68 ΘΠ ρου 8ὴ αἴ. 1ὺ5 δἰθὲ ποῖ ἀστοῖ (ἐοὐίοβ ἩΠῸῸ 

Ἔτσθοα ἅδον ΑΝ οἰβιοῖν ἀ16888 ΟἸΔΟΒΟπβμοΙᾶοη, αἴθ. βὸ οἷν ἄπ αἴοι ἔγθοι δα ομἐδβῦ 

(ορϑουσϑαι) τνῖθ ἀλτη8]8. βϑρθῃ αἴθ Ὁπουίδμσοπθ Ἡαλίον να, ἱπ Καθ ἀ65. ]ρ;. 

οίδίδα αἴσῃ. χὰρ ΤΊοῖο ἄθιπιθβ ΕΔ1165. Ὀθαρθ (κυρτουν), 8116 βέδη μα ἔρθη. ΤΩΒΙΘ] ον, 

Ζαυβοπδὲ Ό]Π0η τχῖν ππ ψοιέγδαθη δὰ οὐ βᾶσθη, πίον υγθίομοι τ πάθῃ 

ἄρον Τυᾶμπ Εϊπρδπρ' σοΐαπᾶοι μὲ θὲ σἱοῖθι Ὑ ουὈ]οπαοίοι, πὰ ἄθποη ὑπ γοὰ 

ἄδπον ὧν ἅδη Θδικοπαϊοπδὺ ὈΠΔοῦθ ἀπ πῖδ βοίποπι Ἰθρπουίβομιθη. ΤΊῸΡῸ Βο! υδὺ χὰ 

Ἠδενουραρόπάοη ἴον Εσϑμ]ΐοι νονᾶτδτρ'. Ἐπ’ ἰζᾶπι πβηη] οι τη ἀν ἔρθουν] μα 6 π 

Βομδαρύαθπρ; σὰ ἴμπθῃ, ἀπϑποῖ γοπ | ἄθπ Απββρυίϊομθη ἀἴθβοβ νῸῺ 811|6πὶ ΤΥ 8} 3" 

φροίδυ ΗΘ Προη γᾶσθπ ἀ6η παι ἄν ΚΚοῖζον. ρᾶτν μη] 10ῃ. ΕΌΡΠΟ Β6] 68, αδῇ 

χῖτα Ομτϊβίθι, ἅϊθ ἄθπ Κ Β11ἃ 468 ΟἸδαθοπΒ. 1π ἄον Ἠδμπᾶ ᾿ιδἰΐθη ἀπ ἴῃ ἨΘΗ͂- 

παπρ « « ν - (ὅν Τήρθο χαρῖϊθα, ἀϊδ5. δου δομίοι" ἊΝ οἰβιοῖν νουϊθυπηᾶθη. απ ὅδ 

(ἰεῖδὲ ὅθι ΠΟρθΘηβηπ6116, ἀϊθ ἃπι8 θπῸ} 3,.866186 σὰ ὈΠΒΡΡ Ἐχαθπίοκαπρ 811}, χὰ 

βουσπέ μοι να ρθ μα! 
ΤΙΘΌΘυ ἴθ ἘΌΙΡΟ 468 στ γΆ ΒΒ. 

Ψίον Κίπᾶον παὲ ἅου ΤΡ ΆΠη ἴηι ἀἴοβον Ὑ 618 οἱ ἄσπθη, αἴθ. ποοῖι Ἰπηπιον (8 

Ξοθνγονα σ008 ἄον 4 (Β]ομιθη 6) Ὀοδύϊ πα! δαΐ ἴπροαι Ἠοσσθη ἔγαρθα, ΘΡχοαρῦ; γῸΠ 

ἄϊθβοη Ζυνοῖρθμ 510} 8118 6 πόποι Ὕγατοι, Καἄπηρθο ππῷ Ανύθῃ Ὧθββ Βὄβθῃ οἶπο 

Αυβπῦνου Ὁ. [88 θυβίθ ἰδὺ 8 ΤῊ ΑΒ τοὶ σὰ Τίοσπον, αἴθ ἃ. ἀθν ὙοΥτἸβοππρ᾽ 

ἄεοβ ΘοΙᾶο5 παῖ ἄοπι Εραθπβίδαρ Βογγουρο ιν; ἅδ5. χυγοῖνο ἀ16 ἘΌΡΟΩν νῸΣ Ἐχβολῦ- 

[ονπηρ απ ἀὰ8 Ηϊπποῖρθι ζατῃ ψοιράπρ!Πομθη; ἅδ8 ἀπο 68 Βοβύνθθοι. ἀθῃ 

Νοπεόμοα καὶ ρΘΙΆ]Π6ὴ (ανϑρωπαρεσκεια), να ἀἢ5. ψὸῃ ϑυβθα οἰπιρθἰκοτηπηθηῃ ἰδ; 

ἄδ5 νἱουῦῖθ ἄν Νοία βαΐϑηβ, ἄδυ σαθυβὺ γομὶ Τιἰο δον οι που θ θ] ἀπὰ ἄθα ζοσσθη- 

ἐγἄρδνη ἀδ5 Τήομξ 05 Πιοθοηβρθθούθβ ἀαχοῖ βθίπθη ΡΥ ΙΗ βρ6 Ἡδιοῖ βαβρϑ] βοιῦ 

μαΐξο ἀπ [6 ἴπ ἅϊθ ἀπηκῖθ Τίθἕθ ἀθ5. ἀορροϊοι ΤὉΔ05 πονραῦναν. Ἐπ δὺ ἀδ5 

ΘνοοΙ ἢΠ]ἃ ἄδ8. Βοβεξμαϊρ, τὲ Αοργρίθα νὸπ ἄθτη νϑΡΗῸο θα Ῥμαᾶσδο δαΐροβίθηῦ 

αἰρα, τὰ ἄθββθη ΜῚΠ|ΘΝ π᾿ ἀπβρθπὶ (ἰΘβομ]δοιξα οἷπ Ξοῖπ Οἷπ ΜΘ μομμδπᾶ βίοι 

ΑΡ]ῦβίο πᾷ 65 βρουταᾶα ἐσαῦ πᾶ χουβοιιποίἑοσίθ ὑπ ἀδ5 νὸπ οἴποῖι πανί ουβύθῃ- 

ἸΙομϑα βϑδασπιο σοι Ὀσθοϊτοῖν νγασᾶθ ππᾶ-ἶπ, ἄσπ ἐἰοίείθη ΤΊοῖθη, τνγϑῖν 80 νοσι ὌΠΒΡΘΙα 

Οἰδβομ]ϑομίθ, νουβομναπ. 
᾿ 

ΑἸ16 ἄϊβ πεῖν ϑοᾶοπι --- ἃ 1, 6 ΤΑγοσπαηῆ --- πίομὺβ σὰ ὑπ ΒΆΡΘΉ, ἴπ ἄθηὶ 

ἅϊα ῬοΟΒρταΡοι βἰπά, ἅ16. Θα6116π (ΟΣ ἘΪπβιογηῖβ, ἄϊθ νὸν ἴμπι ϑαβρδζορθη βἰπᾶ 

ππᾶ 568 πἰομῦ ποῖ βοάοπι ἀπιβομθαξθῃ πᾶ ἀσποη ἀοβηϑ!ῦ πίοι νὰ δαβθη Ζὰ- 
φῈ 



12 ὝὝ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΒΟ, 

3 τἰλωρο δος ϑομδο θα ὧναθὰς ψωςς ᾿οθορο οὖν οἱομμο δαμδο 

κμαο κτλοδνρο ξιῶ ρολν ἰμλϑο (λα κιρο οἱ ὦ 93} ἰλονλο οι» ἰϑαὐο : κ 5 βαραϑο 

ἰδϑιϑμο δι, γθὸ λαθα Θο δ} οϑα οὐδτο 90 οιασο 5. Ομ» οὐ : βαρ ο οῥα 9 

αϑονἠθ ττιλαννμο ϑοιδον ον χοὸς ἔβοαϑ θοῦ μδὰ οον οὶ ᾿κϑϑὶ ὁο δ» ἰδϑου 

ὍΛΟΣ Σ κλλβαρομοις Οογοῖνἰο [|6. 0} μδαα ὡατος Ὅλ,  αὐΐοϑ νοΐρ ἔμο οοὶ ἐοΣ Ὁ 
αϑαθ ῥὸ νοιδυ μοοι ον - πο Μο 5] σα ας 6. ἀ5. ομϑοὸ οὐδοδ,ο 

καϑο» Ἐκο) ᾿αθμϑὺ τας το (οοῖι. ΟΣ). αανο } ἰδδύμν ἐῶ, κοὰς, βόοι 

ὁθ ΕΘΝ οδαξι ὁ ἐὸν υσραϑο ἴον ᾿ς. Μεβυλ δϑο ϑοη αι κοο 9. ἰδϑιςς ον ἰδϑ ὁ 
εἰλασοςθ }5} ἰυϑϑς. αὐϑοξλαν, μοι δοο ον ηθ ϑομθν κοΐ τιϑ; οδιαῖς 4, τοῖο 

Ἡλῶ.ς οον 1519. τοῦ! ἰρϑαῦ «ϑοηακο ρον ο αὐ μο ααιονς, οἰδαλθν μιϑὶ 

ἰκαϑιο Ἰομδο :,ϑομαϑ. δδασὺν ἰαλρο ον τ βοὸ ψϑο οναδαςς Α) ῥομϑ ΠΥ ΟΟΤ ΤΥ, 

Μη 05. οδομϑαβις ὄμϑο :ϑοδ αν ὡοὶ, ὁο ἰϑδύβο μθὸ ᾿νοῦ αἰοῦ ἰϑομαδνεθ 

δ μὰ μὸν θοῦ» οὐ Νερο δυο, ἰδαϑῦν, τἰλα ας ἕαλλ5 
μαι δας :ολε9 μμοας, 99) Θ0]. ὡς ἢ ἰος. μα βϑον, ο ἰδιαλθ ὡνϑν, οἷ ῥ οϑαν, 
αο Ὡς οὐὐ. :οιορτναϑοῶν,ο μοο ἱκανὸς, λα λο; θοὸς τον ζοσο) μνεϑὶ 

ἰομσϑο ἰδιαοθαλαν [δορκαιθο ῥοῖγ λοο ΜΡ ἰδν ΚακοΣ εκ. μον υϑοδ 
Ἰιϑϑιὶ .98..ἔρϑαϑο }|9 βωμϑου.. μα β μκοο ας. 9. (οοβ». δου ἰδ μωδλο {τα .ϑ.}) 

49. «κϑοδαν βέροΣ οας ὦ μοιδὰ μὸν δα αἷς. : οοομ ον; λα οςθς μας ἢ 

αο «οο) ὁ ᾿ς, βὼγ ςὗρο δὴ ρο Μεδς ᾿αθοδ ςοἷο τοῦ. [5|6] 

οὔδοΣ (Θθο οϑι: 9 μθὸ οἰβλλολθο ἢ [1.0 Θομϑ ἰμ5.9}}, οὐιρρο ὡο ἱδμοινν ἰδώμαθο ὀδ9 

᾿δοοιϑῶ. ον αν “δ ο ΝΣ οἱας 5. μα ον κοῦ κ.9 5 μο ᾿ρϑαύ 

μαὶ λαθϑ ᾿νοῦ ἰδ, ὥθας, μή, οὐ Οοιασιδμο βαςς εἰο Ομ 
βοο τοῦς 0509 θῶ ἰοδκ ααν ὡὸ [δνοοι ἰορσιις ὁ ἰμιραθο [μα ιϑα ΟΣ} 

ὦ ἰμϑας ἐμ κοο. ϑὰςξ ἵμο ἰδιαδα ὥοὶς : θα ῤ οι ὅθι, ἰδυμαλο ὀΐο. ΝόσλοΣ 
δοῦν τα. 8) 9. δὸ ἰξϑῦδθο :θὸ δου. δ. ὁ αἰ βορο ον μ|ὅο ῶ- 

" Κὰ δ μοῦ ρα τοῦ βαχο ἰοιδν ὀμθν ἰδυύα  ἰθας δᾶ 
ἡιαδορδο μι ἡ βοο τἰδιια, τ ἰλα ὁ οοΐν. μασ:5 βοδμο γμϑὸ ᾿ομοι ρϑϑι ἰϑνσονθο 

«ὖδϑ ἰβαάοιθς ᾿ν8 ὅς σοβο, μασι, κϑ τ μῦν ἰγζλθο οϑὴ οὐδν υυδϑαθο :οιγαξϑν} 
ἰμραθϑ εἰδθϑο ἰόίθας ἡ ο ᾿ζαϑο 1915 νᾶ, ΟΝ ταν Ἀν 5, οᾶςς 
μ.53 Ἀρβο οἷο δρλο τον το [πα.ο}} μι θο άβῶς, εθὸ τἰροσο Νὰ ρϑας δ 

ας ς- Ὁ τραύῤδοθο οἰδαλονς, μὸν ἰαασι αν 15. ο5 αν κα Κα ὡ βϑηδοο 

κὴ93 οὐδ (555 9) γϑὸ .ἰΔαα.5) ὁμδῦ μμϑίο μἀγὸ ὐαο δα9) «ϑον»Ν! 

«ἴρβας, τϑϑ οἰδοιθον ἰδνϑι ολου οομθὸς, Θ᾽ ο [λα α.5.) μολοῦν, «οἷο κῶν γ9 εκϑοιδοξϑ 
τὴϑ μμβθας ἰμβαςς ἴμϑς . ἰβακοςοὸ,, ὥς, θο ρας ιϑοιλαυ δ 

πασπασπαδυνοοιΝ .------ὦὁἡἢ........ ῸῦῸ...90Ὁτὕὔὦὕὔϑ΄....5.τὌὔὧὦὔὕς.... 
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φοβύοβοπ ἰβῦ γγ]8 1861" 2Ὸ} ΒαΙχβᾶπ]ο. ρουχονάθμθη. ἀπ νῦ]]}1ρ: ἔροὶ Βἰπα νοὰ (ον 

5] χίρϑη Βοβιιοὶν 16 }.68 (ᾷο5. βιαΐθῃ8), 416 βἰπᾶ Ὑγ18 Τιοῦ { θροπ. ΠΡῸΣ Βοθνγδομο 8Π13 

ἘπρῈ ἄ65 οθίρροβ; ἄπτον Ἐππρ 6] 5.16 ἀπ ἀα5 ΤΥ αν πιθα ὅ65 Ηδυτπ, ἀ6: 5[60}} 

πῆθροβ Ε]ομπᾶς ἱπ ἅδν ΕἼοΙμᾶθ ἰπηπιον ἀπηϊταπιῦ, δύο ρθτ ΜΝ ΔῸΣ απ ρολπροη δαΐ 

βοίποη. Β]1ρ. Βοῦρ, τὸ αἰ6 ὍΟΙΚο ἰδὺ πἀπᾶὰ ἀδ8 Τὐοῦ ππᾶ 8116 ομππθ. πὰ ἡγθππ 

ψῖν δα ἰθανίροια  ἄρθη ἴθ Ἐ]1α8, ον. αϊο ῬΓαΙζοι βασταὺ ἴθνου δὐκομάϊομβὺ γοὺ- 

πἰομέοξα, ἴδον ἄθπ 4 Ε]οπιοπύθη ὑρἱππηρϊονομα ἀπο] Θοίξος απδᾶρ οἰππουταιθοι 

ἴπ ἅου Ια, α16. ὑπ (ον βοθπ Σὰν ὑφεδιζοης β[6 11}, ἀν αὐ ἄοῃ Ὑ ΟἸΚοπ 65 

ἩϊτατΙΘΙΒ »Ἰνῖ6 οἷα ΜΙΘΗΒΟΠΘΠΒΟΙ πα“ ΠΘΡΒΒΊζΆΤη ἀπῇ Ἰκοτηπῖοη αὶ ἀπὰ ἐπτοπὺ, ἄδηπ 

εἰπᾷ πι Πδουχοιρῦ, ἀδβ ψ]Ρ πῆξ ἴππὶ παπᾶ Βοὶ ἴππὶ δαΐ ἀοιμβοῖροι ΒΟΓΡῸ ἴῃ 6. 

ΨοΟΙΙοπάπηρ; οἰπβὺ νϑυπθυν οπὺ πγορᾶθα, ΤΠ) 18 αἶϑο, ἀπὶ τείθᾶοι σαν οἰκσυϊζοτητηθη δα 

ἀπβον ΤΒοπῖᾶ --- 416 οροῃ ἀοΡ Ὑ νἰπθππρ' τοῦ ὅν Ἡαύονίθ Ζὰν πθῦθῃ (ἀορανὶ 

ἄον Ἐχκοππίπῖβ ποῖ ποῦ ΡΟΙζΟΙΏτηθη αἰπά, πιϊΐββοι --- ἄδ5 χᾶρο πιοῖπ Παῦ --- 

ἄατοι κυαεῖροπ Αὐδένῖο σαπὶ Θπθη, ἃ. μι, ἀατοι ΘοΒτοίθη ἴῃγθ5 Τππθυπ Ζῃ (σοὐΐ, 

απᾶ ἀατοῖ βοῖπο ρηδηρο Η1Π6 81Π16πὶ ἀπραβίροι ΤΤΘΙ θα ἄον ουρ πρ  Β]τοῖν ἔροια 

νοσᾶθη; 518 βἰπᾶ 65, ἀϊ6 ἄθι" βΘΙΒΕ ΠΟ] Ῥπᾶτδο 1ἰβέϊρ ψαϊπρῦ, ἀ5. ϑύτοι ον Βο5- 

ποῖ σὰ βαπιπιοῖη ἀπὶ ἀἴϊ6 Ζίοροϊπ ἀν ΤΠπινθυππμν Ζαὶ γορτου ρου.  ὁππ 5[6 ἴπ 

μου Ἠοίμμοῖ! Ενβέροθονσμθ σϑυγοσᾶθη βἰπα ὉΠ ἸΘΠΘΡ Βὔβουτομξ βἷο ἴῃ ἄθη βύγοτῃ 

τραϊβομον Τπραΐα πγουΐθα Ὑ111, ἄδπῃ ξάσοη βἰθ ἴπ μοϊ πη] όπου ὟΥ οἰβιιθὶῦ οἷπιο [ΚἸβύθ 

ἴπ ἴσοι (ἀδἄαπίτου. σαβδιηπιθη. δ οππ ΘΓ νοὺς βἰοῖ ἄδππ τνοῦμοῦ ἀπ ἴπ Βθῖπον 

Κυδί 415 Ἐσβίροθονπον, {ποῖ νου θη Τιο  ἀθηβοπα τοι ἄθ5 Βὔβθη, παϊδῦθπ πίον ἄἀθῃ 

Ἐοίπᾶοι χὰ Δ δομβδίππι ππὰ ΒΘ άνϊτο ροΙδηρ, Ῥορίππξ ον αἰο Κίπᾶον ἄθν Βοβ)ιοὶδ 

ἐσὰ ΘΙΒΟΒΙΔΡΌΠ ἀπ σὰ ΨΘΙΒΟΠΆΤΡΘΙ, ὝΤοπη ἄοι ΒΎΘΥ]6: ῬΙαταο τηθυϊτῦ, ἄδβ ἀδ5 

ὙΘυδουῦθη απΐοι ἄθη ϑοῖποι δη ηρῦ, πη ἄθη Νίοβοδτνους Ζὰ νϑυπϊοῃζομ βἰπηΐ, 

ἄδηπ οπύνγοιομ Νοϑαβ ἴπὶ οὐὐνονέγδαθα πϑοὶ ΜΠΔίαπ ἃ. ἢ. ἄον Τλοιπ μον 6885 ΔΝ ΘΒ6Π8, 

Ὑν6}} ἀονέοι αἴο μϑβοῦ!ῖοῖι ἐσ] δαθ 8 Ὑ ΘΕ πάπιῃρ; ἰδὲ. Τὰ οἰυίσϑιι ροἰβ ΠἸοῖθα Ηἰτύθη- 

ἄϊοπδὲ ἰκοιηπιθα δῖ6 ἄονῦ ἄδσα, ἄπ Ῥτιβοῖ ἴπ ἄθτα τον οπῆρα 806Σ πίοιὺ νου θι- 

τοπᾶοη Βόαον σαὶ βοπθπθ ἀπᾶ, Ὑγόπῃ 80. αἴ δίππο ἴπηΡ6 Θἴπιοπὶ Ἰβᾶθῃ οἰσϑα ἀπη] 16 

Τα ουβο πο ἀπηρβραθα Ὀδἰζομηπιθη ΠΒΌΘΠ, σγοχσᾶθῃ 56 ρον ρον, ἀἴ6 ρον ΈΠΊο,νο Ξ ϊμητηθ 

[ 85. ἄοπι Βαβοῖ! δὰ μὔτθῃ, ἘΠπὰ νὸπ ἀδ 81, ὑχθπα βὶθ βίον οὔθυ απίον ἄσπ 4" 

Δοσυρίθσπ ὙΟΠΠΟΠ., Ῥγϑπομοη 8186. ἴθποι (ἃ. ἢ. ῬΊΑΡδΟ 818 Θαῦδη) ποῦ τη ]}}" σὰ 

Ῥανοδίθα, ὑπ ἄαππ ννῖτῇ ἀατο 16ὴ0 ΠΠΒΌΒΞΌΤΘΟΒ] Ομ ΝΙΝ, 485. βᾶμσθ ΠΘΘΡΑΡῸΡ 

ὐοξξοβ απβ Αορυρίθα ὀπυονυῦ, Ἀπροπᾶ ῬΊαταο ἀπᾶ ἀϊ6 βείποη ονύγίμ]γθη, χιθαῦ 

ϊθ βϑβοσμθῖθ βόπδδν παὶυθοιι ἄπτοι. ἅπ8 ροβραϊίοπ Νοου ἰπᾶτιτοῖι ππᾶ ᾿ροὶδὺ δῦ 

ἄρῃ Ενὶῦξου. δῆοπῃ ἴοι ἀδβ βπαϊρο Αὐηδ]θὶς πὶ βοίπθῃ Β᾽ πη ]Π]οποτ ΒΘρπηρθη 

(κινήσεις) οὐκ ]αὺ θη ὙΓ6ρ; δὰ ΒΡΟΙΡθπ, ρα 65. ἀσγοι ἄϊθ ἀαθρουτοϊ θύοι Ηδπᾶθ 

ὅδε ΟἸδαῦθπβ ππὰ ἀϊο Ηοϊπαμρ' πη ἄπ5 (Οοἰξνοείγαθθη γοὰ Ψ965π ἀπβτοπὶ οὐδ 

ΜΠ’ οὐχὶρ γουπίομδοῦ, Νδο!ι (ΟΡ Αὐϊταρεῦ 65. ἩΘΟΙ ΒΆΡΟΣ Β πὶ ἄσιῃ Επιβ 468 ΒΘΡΡῸΒ 

ἄδν βορου Μαϊοβυδὺ (ἰοὐδοβ ὑυῖοὺ ἅδον νους, Τα μτθηὰ (85 (ἰοὐΐον ὅπ ἄθπι Ἠου θη 

νουαρὺ τὶν πηᾶ 5 ΘΕΙΩΠΙΘΠρ να γϑυβύμπιμιηί, ἱπ ἀἰ6 Ὑ ΟἾκο οἷπ; Βοἔτοιν γοπ 

ΔΠ16π Βοραπροπ ΤΒΌΠΘΠΩΘΣ Θοἄδηκοη ροπίδβε ον δα ἄοτι Βοῦθθ, στὸ (οὐδὲ ἴπὶ Ἰθαθν 

Ἐπροπὲ ἴπ τϑῖπορ ψορπαπ. ἴ6π6. πμδΌΒΒΡΥΘΟΙ ΠΟ θα ουποη. πῃ ἅον Νίοπβοὶι 

ἄδην ΠΥΡῚ βιοϊι νϑτοϊεὶρὺ ππᾶ ἀδ5 ΒΠ βοῖμθβ βομρίονβ ᾿θκοτηπαῦ πὶ ὙαυΙϑαῦ νοπ 

αυγοὶ Οπδἀναρ βίη 8 16 π Πα ον δἰ πδαιάθι τιπὰ οἶπον, βἰοῖσε οὐ πη Ἰθηθὴ ΜΟΥ Ἰτπια 16 πὶ 

ἄδνυ ἴπποιθη ἀπ ἔπβολθη Πα θρβολοία πῃ βαρ κοὶβ, πῆρ θη Ροίᾶθπ ΠΡ ἴ61π δὰ 

Ποῖα ππᾶ ἄν Β ίτητηθ ἀ68 ΟΠ Κοπιπποη γονέα πἱῤ ἄθπ 10 (ουούθῃ ΠΡ Ὁ απ 

Το βῖο. ὙΥΔΒνομα ἄν πλι8. ἴῃ ἴδποιι γαπᾶθυ ασθη (ἼΔηΖΘ βένβε! σᾶ ὅποι αἴ8 

ΝΙρίδμι, αἴ ἤθοϊο, νὸὰ ἅδη βἰθῦδη. θόβοι ΤΠ Θ᾽ ἀοπβομοΐξοι. (Δ, 17,9) εδὴο ἴῃ Ἶθπον 

ΘΙΟΒΘΒΠοὶ . . .. . (Ναπι, 12, 16) βογοίηϊσὺ, ἀπ ἴῃ ἴσοι Πδπὰθ ἄϊο ΙΚοναῖι, ΤΠ) ματι. 

ππᾶ ΑΜίσϑπι, 16 Τ᾿ ἄμτον ἄν Βοβ]ιοῖῦ, γΟΥΒΟΒΪπηροπ. Πδηπ ἀυθυβ τ θη 518, βοῖπ, 

ἄδῃ Φοτᾶδη ἴπηῸν Κιαοδἐυ πἸομῖκοῖν, τυδπνοπᾶ ἅϊο ΤΙοΐθη, ἀον ΒοΒποῖδ νὸν ἄρῃ Ἰυδπᾶ 

ἴμτοβ Ηδγχζθμβ, 488 (θὰ. Ηθερη ΘΙΆΡ δαροα ὙΠ, γνϑυβομυίμᾶθα. Ὅδηι Του ἄμ 518 



14 Ὕ. ΕἘΒΑΝΚΕΝΒΕΘ, 

40 (ϑδδγ (μλοίδοι, ροναθο ᾿βπιυο ἰΐαλο δον μμϑγὺ ἰρρασϑν ββοοιϑ βαδὸς. οἷ. σϑαρο 
ιϑϑι Μβαϑ ον Μμίδοῦθ νέρυδοοο λα 55. αϑυ ῥθο (ϑομῥγανος, κου. μαωρο 

τ29 τϑϑσϑ ὡς οἱ Μὲ κιλο οἷν τας με γ ΩΒ αϑνλάρος, [αλλ ϑο) 

οι ραο σον αα. θάλος. μάλ ἰδ 7 ὁμῆαα Ναθαν ρῦσαι ΟἹ 

ὙἈεϑὶ ᾧ ὁδς φϑηαδθο ᾿ςϑομ Νϑ)αδο οὐ δα ὦ ὗν αδας Ὁ, 490 

ϑλο μαν δὼ9) «ον; ἐνὶ (οἷο ὡς μμμο ὀιϑοι . βασι έδβο λϑοο ἘΘΙΕΥΙ 

δδλοο οἷμυ "ὶ αα, μμαλάροος, μαῦῖθ ρομφονϑν τὐθῶς ᾿αλολο [λα αυρο «ϑοβλν» 

μον ἕο ον» βγαλλθν μοὶ : βαδϑιν μα ὧδ το ΟΝ 53 .οοβ.» 

ΒΗ ὁ μα, ὧδ οῖμο ἔαϑίυδδο οὐδ να, ὁ συμ 5. ἰδαμι5) ᾿γο 

«Δ ϑῦϑι - Δι βιροὶ [αν γο οὐα ῤ «οὐοιμῶ ἰοϑιδν μασνος δὰ τυθοο . μι . ορον 

εἰδϑ!ο ὧδἱ ο τς δὰ ὡὐϑι ον ἰϑομας (Ομ τιδομαρῶνς 1. ἰὼν 
[Ὲ8. φρο ζϑομλο ων, Κο υμον λαύρα, δωμεας. μοὶ ἰδ ἐν ἔμ ΟΝ μὸν 
ἴδιας» τομοὶ ᾿ϑομαθ λσαθεῶὶ «οὐοΐος Θἰο ϑγορν δῦου, ϑομϑοςο λϑολὶ [17 οἰ δυονδν 
90] νοΐ ,ἱν Νιλλο οοΐν.) ἰδανθ ἔμ ον μθον ; τθοι ϑομαλθϑ ἐρο νοἱο ῥον οἷ» 

το ΚΗ ἰοῖδὰ λοὰς, μ.950., ἴοίϑας ο ἰλαθαο τῶ ὕο Θὰ ἰρ 

ὀΐα. λουοῦ ὡο ||ϑἰο μιοδι θοῦ .Ὅ}0 .((οοσβνα δῦ [οὔ βοο ἵν ἐμβϑεβαθ ομϑ 
"Ι . «Ὅοον ων» σα. ἰοοι }}} τς ᾿ϑϑῦϑου να ἰνϑδας ἀρθσαυο . οι. 

5᾽ ξϑο βϑιαθαυ οοἹ τὰ. μοὶ Ἀῶςς λβαλλθ ἐνβυ οι, αϑὶ 15ὲ μμο οὐαδα. δυβνοι» υοῖν. 
ἰο «ἰβα οὐοο)ν Θ᾽ ὁο κυὰθ ὁὸ ἐθῶν ορ9 ὦ ὁ. Νην αὶ, δ λοο . ϑϑο, Βαϑ 
ΟἹ ἠθ .βοϑα. ϑ ϑὶς ὁ Μὸ τοι μδὰγ δου ὦ " ἴον, Βαυμον οὐδνιοὺϑ 

λων; οσξθαα ὡρολοόλο, Θομμθονεθ τδῶρβοΣ τουβο --- ς5 ἤδιαλο ᾿ὼ φῶς. 

τοὶ «ϑομϑοῦς Ἀν οὐ θ᾿ ον λλο [μὴ ὅς, δὸ ΟΥ̓ ΝΘΟΣ κιλθααθοοις βααχιθ 
δος μευιίτος ἢ . σοι μοὶ θα 9 μιϑοζο : μαυιΐτν, κὐϑα) «οἱ; ᾿υοὐγ» ομαῖ. 

πτῖδι ὑὐξϑαν ομο οὐδος μο᾽ ρος ΟΔύσοι ἴον μὶ μαμαδῶν. ἰγβϑοῦς Μοῦ ἔθα 
δα οὐμαι οἷο οὶ. φοβιο οἰδώῦμο ἰβδο νοἱ μμὼϑ ἰρϑϑν ὐοϑαθον λαὸ 

μας, συ εϑοὶ ᾿ὐθιαλα νιον βαέθο ἔξϑοο λον, μ}5 ἰμὸ σοὶ ὧν το ὐλλῷξο ΟΣ 
Ὡϑιοδεο Δι. βαρὺ - οαπὶ Ὡϑιοδοιν τ ϑμαϑ. ὀιύϑυ ΠΥ ΡΕΎ Ιωθπι --- ὁμοῦ 
γΣ ὁο.. Θἰο ς καὺν θα ἐηο οὶ κῥοου ον άθαν δα ᾿ϑἱ Ἵμαλδο 
ὄδνδο τοὶ ᾿σοιου. [δ ραθιαν ἰδοῦ Ἀν. μα έκϑῦοο ἰἰαναλλο ἰλαρμροδο μαϑ. ἰομαὸ 
Οὐ πϑὶ βάλαο ἰοὺ κοῖς κοῦ» τμόδν μμοᾶθ ϑαλνο μθ τἰοίθας αν, οἱΐο 
: 9 ας ᾿ϑόδοο ἔδυδμο ἰρὰν, μον οἱυυοῦ ἐρως ὡὸ ὀῤβα, «ονοδυὶ μερᾶϑ 'ϑα δ. 
εὁμϑ.. δ) ιϑοβνδῷ ὁΐς ᾿5.}9. [(αλλα.ο. ᾿ϑὼ. ἢ}. οἷο μιαροὶ ττδο 9. ὡ; ἱ»οἱ 
ἐπα λλοδναλο Κ᾿) ἰμοϑο ἐν. ἢ οο᾽ ὁο βιξϑσδοο τἰβϑδνλον φομαδν αθισο {1.5.7}. ὁμοαυγεθιθο 
ϑμο ἰμοο μθ μόο μ9 μβϑοο «ἷμα δον θα, ὥνλνο ϑιαὶ ἰλολο Θμ9) 

τος δόϑον ἰβϑὼν ονονς ἐβϑοιγ ομραα λ5 δυβλααο μλάλοδοο ἰδ ῥο μωϑοῖ5 
5" ὁ ΘὴΣ οὐ βλάέῥθοῦ οὐδοῦ ομϑῦ οὖν «1.6.6... [0 }}...) μο μμο " ὧν υὔβϑϑοϑο ": μὸ 

: ΠΉΡΥ -οιλῦρῶς δ μο δὰ. 



ΒΌΛΟΠΙΠΒ ΡΟΝΤΙΟῦΒ. 1ὅ 

ἀυσϊούβοι, ἱππουΠοι ἀπᾷ ἐπα βου ἢ, Ὀϑβοϊμαί οι, ἀπ ροἰδηρου 50. 5 ἄον ονμαμ 

(διακρισις) ἀθβ. γοἹΠτοσηπιμθι ἈΙδηπθβ ἴῃ ΟἸνίβίο, απ νουάθη Ἡβοὴ ἄθπι Ετηρί δι 

ἄος ΕΥΠδβουπδιποηβ ἰπ ον ΠΘΠροι Τααΐο, [ ἄϑν Τυ]τοπη πῖβ ὅ6Σ 11ρ;. προ] ρονίν- ἢ 

ἀϊρσὸ, ᾿νῖθ βία βύδιβ Βοροὶ Ὁ βἰπᾶ χὰ πρβτον ἨΠ|Ὸ; Κκνα δα Ἴσον ὟΝ οἰβ]ιοῖς 65 Ηδοἰβύθη 

πονάοη βἷθ ἄστοι ϊ6 ἸΓαῤουβομοϊἀαηρβσαυθ Ῥο Πἶρι, αἴθ, αἴθ δα αἀἴο ῖπηθ [ϊ- 

ἄνποῖς τιβοθθη, πὰ ὈΘΓΡαρθη : υ δον ἃ τι π115. Οἱο1 ὈΠΒΡ ΘΝ Τοϊμάρη" ἢ (08. ὕ, 13). 

ΜΟΙ ἄδν Ζονβεύσππρ; (ον Ὑ Νδθουη Ὧ68 ΕἼ μΟ]165 ΤἈΠρῸΝ 510 8πι, 8116 γΘΥΡΈ ΟΝ ΤῊ 

ΚΚαπαδηίίου χὰ γορηϊομέθπ; αἴ στα ἃ, ν. ἀἴο ἤβοϊ, αἷβ ἄϊα Ἰζυμα βοιαῖίον 65 

Τιαηᾶδβ ὅ68 Ἰωϑθοηβ νον θαυρ πα νοῦςοῦο, οτροῦσοπ εἷ6. γομὶ }ουουθδα, βίο τὶν ἴπ 

ἄστη σαΐοι ΟοἸθαιμη γονοᾶο! (Εδπη. 11). [πὰ ἴν ψορᾶοῃ ππ8 80} ἅ16 (ΘΠ οἰ τη 588 

ἄθ5. Ποποοῖι ἀπ Τ᾿] ἀηροάθαϊοῦ, ἄονοπ ΕἸρ οι ΕἰιπΉ]1οΠ}|κοὐ Ὁ Ἡ 6 Πρ τοῖν παπᾶ ἬΘΡΖΘΠ8- 

φοίπμοῖν ἰδὲ, ομπο ἀϊο Ἰκοῖπ Μοπβοῖι 4. Ο]ι. βοβδυθῃ, Ἰκᾶππ, Ὄπ ον Πθη 8116 ὃ] 

Ἰκδμίρο, αἷο Κίπαον ἀθ8. Ηθυυβομονθ (ον Ἅ 1 (αρχίντ, κι). ον ν νυν εν ΔῸ] ἘΠΒΤ ΘΙ 

Θοίε σόθα νονηϊομέοῦ; ἅϊο ΙΚίπᾶον 1508 61 δρῦομ ἀῃ8 σϑησθ Πιδπᾶ ὅθ Μου οΙβαμρ 

ἀπᾶ ᾿ψογᾶθη οἷυ βδ]θπι απ Θοὐν χγοϊμιῦ ἴῃ Ζῖου, βοίπιθπι Π]ρ. ΒΟΣΡΘ, ΘΧΙΡΊΙΟΙ. 

Ζαηθ, ἄϊο νοι Ναῦαν σὰν Ἐπτο  ροποὶρὺ βἰπα, ταῦθα σούνοβε 16π65 δ ουῦ (68 

Ἐπιρο5. δα ποίππθη: Πἰγοπίθ αἰ]. ποι, αὶ “Βορδηδεϊσθον, Βρυϑοῖ ΟΘὈτ 61 σαπὶ 1]ρ'. 

Ὄπ] ; απὰ Γἄρομεο αἴσῃ πο} γῸΣ ἴπποη, βαρὺ Θοὐδοβ ον, οι. 1] ἴοι πϊομὺ 

νὸν ἴμπθη νου του ἕο. 516 Β01]|6ῃ 5'οὴυ ἀθὸν ὅποῖ ἂἃπ ὅκ85 δα ὕμπ6 ΘΔΟΥ̓ΘῚ ΘΥΙΠΠΘΙΉ, 

ἄϊα ἱπ γουσαρίμποι! βαρίοα: Ὁ πάθοι ἄορ Ίοβοα Βοβθῖη ἀπᾷ Ὑσαρθη ΡΌΡΟΙ 516 

ψο Ἠδαβομγβοίτοα; θηπὶ 50 πἰοθ ᾿ν18. ΟἹ ὙγΒΟΊΚΘΡΘ Κα] πὰ θυ βίαυϊο Τοϑαδ 

ΟἸδπθοι. ἀπᾶ μοϊδουπ  ρο5 Οὐ γονύγατιθη. μα θοπ, ΘΟ η. 518 ἴῃ αἴοβον ἰδὲ 

ΨΟΙ] Ὑ{Π4ΟΣ Τίνα γουϊζοισηθ πη ἀὰ8 Τιϑηα (ΔῸΣ ψουποϊθαηρ πἰομῦ οἴππιαὶ νῸ 

Ῥουμ βομδθθη. 816 βΒ0]]16ὰ 5ἰοι ἃποῖν ἄδ8 ἐν βυΠο}ὸ δ οσὺ ὧθ5 Αγοβίβὶβ. δημῦγοι : 

υγῖν πάροη πἰομὲ ἄοη Θοἰδὺ ἄθι Ταρομῦ οαρίλπρθη, βομάορη ἄθπ, ἄον νου νδποπᾶ 

χα ἀπβρον ΒΞ βτϊταηρ ταθο: ΑΡΡϑ,. ἀπβοὸν  αύον, Ἰδατοὶυῦ δ αἱο] ἴπ ἀν Τήθι0 βαρὺ 

τη8 ἤδμον 1 ΘοΙἸοννα, Π]1π8. τομαὶ ΘΟ] οδεϊβ, ἄρπη βἰθ ἰδὲ 78 γὸπ ἄρπι, ἄδν ἄϊο 5' 

Τάθθθ ἰδὲ, 88 ππβρον ΝαΙαΡ δαΒΡΘΥΊΘΒ6Π; ὉΠ ὙΥΘΤῚ αἶν πἀπίον ἄδπι βοιαῦζ 65 

Ἠδὺομδίθη βίρσθη ἐμνο πίοι. ὙΠ ἀπ8 πἰοῖὺ γον ἄθηι ΞΟΠ ο κου ἄον Ναομῦ ἀπα πολὺ 

νον ἄσπι ΡΟ], ἄρῃ ἤοπον. Ὑ οΡποιίθ ἅπὶ Ταρο βΘΡΘΙ. Ὁ1|8 ΔΟΒΟμἰ αβί. 

ΤΏδηθη δον, αἰθ βιοῖν τοῖν ἄθη θη. (ΟΡ ἘΝ τ δοσοὶ απ δοιθηνθᾶουθὶ ψῸ 

ἄδη Μθπβομοπ βοπμπιϊϊοκοι, γϑίθη Ὑγὶσ σὰ αἰξύοση. νὸν ἄθτι (ὐονῖομῦ, ἀδ8 ἀδ8 Τοῦ θη 

σονηϊομίοε: »σουβέσοαθ ΨΟΡάθπ. 5Β0110ι ἃϊα (ἰδἰοῖπο αθΓου, ἀϊα ἅδῃ ἈΠ Θπβο 6 ἢ 

ΒΟΒιμ ίομοῖηα. (ανϑρωπαρεσκχοι)" βαρὺ ον Οοἰδβύ, ἀπ ἀθν 56 ]1ρ6 Ῥϑα]αβ παῦ ροβαρ: 

Ὑγόππ ἰ6ἢ πο0} βαρέα ἄθπ ΜΙΘΠΒΟΠΘΙ. 2Ὁ ων νῆτο ἴοι ΟἸν δι ἸΚπροιὺ ποῦ; 

65. Καππη ἃ ποῖ ἄθι ουὺ ἀ65. Ἡθρνρῃ (ον 50 }]θοίθ Ἰζπθοῖνῦ. πἰομ παυγοῖθαι 510}. 

βροιιᾶ ρορθηι θουβεομουᾶθῃ ἬδθΡΡ: ἀΐοποι, Τρ Γ]νΘ 510}. μα Π1οἢ χὰ δι! αἴθ 

τιδηηἰρ αἸ ρα ἀπ χἈΒ] οίοιιθη Δ 616. 468. ροσθοιίουι Ἠοτη, ἄονΡ ἄδῃ Ῥ] βίον 

πηᾷ ΘΟΒΥ  ρο]ϑἸνέοη. οἷπ ΒΟ νγ "68. ϑσῖοιν ἀπάτνομίο. 

Τὸν ἍΠΙ6 ἄον Βοβιιοῖρ ὁμα τον, αἴ ΒΙκου πο ηθταῦ, ἄδυδῃ γα θ᾽ νϑὺ- 

βπομία Νοά ἰδὸ πὰ ἄοτοι Αοϊδοβίον ἀν γαΐον. ΟΣ Ἐπυβαοδὺ ἰδὲ, ὅδ Κὶπα 

Θρΐδηβ, (168 Ὑυουπουβ, 85. οΥ]Οβομοηθη ϑίδυπθβ, ΟΥ]ΠΒ0}}} ΘθΘΉ 8115. τἀπὶ πἰπηπηῦ 

Ὁ ἄστοι ϑοϊθελομἐδαβονπηρ νὸν θη ἰράϊβοιοι. Οἴδοσι, ΑΒκοβο πη Πομιαὺ βαυηῦ 

ἄον Τήρρθο καπὶ αΐοα; απᾶᾷ οθθη αἴθβα Ππροπάθῃ παρ ὸπ Βοβίδηα ἀπῇ Ἰκοιητηθα 281' 

ΨοΙ]οπάπηρ ἄστνοῖι Ηα]ίοπ ἄον Οδθοέο οὔξθβ, ἂὰ αἷθ ἴοι ἀἴο Τάρυα ΟΠ νυ βυλ δῃ- 

ΒΒ] 68ι, Πκ5 ἨδΙέθη ον (ἀονοο σίθαῦ βοῖπο Καδέν δὰ8 ἀθν ροίθερϑη ΝΟΟΡΘΌαν; 

ἀϊοβα Ἰοῤαύονο Ὀ]οιυῦ ἀπᾶ τυομβῦ ἴπ ἄον 36616, ἄϊα γοπ 8Ι1θὴ βοίξθπ, Ὑγ18 οἷπι ΜΘΟΡ 

ἄδ5 ΘΟΒΉΡ, ον ΟἸαυλο. απηρ ον Ἰνοϊ Δ]]ὸπ 1πρ θὰ Πδραηροη; ἴπ ἀθπι Ῥαχδᾶϊο5 (ον 

Κίναιο ἀπ τὰ Πἰοπδὺ ἄον Τπροπᾶοι (ἃ. ῃ. ἀ6᾽ Αβἴζθβο)ὺ δηὐίουπὸ 56 βίοι νοι ἸΘΠΘΤη, 

Βδπαι ἄθ5 ΤΌΔο5. ἃ. ᾿ν. 465. {Πρ ΠΟ Β8πιΒ, ἄστοιμ ὅθι (ον Το ἔθθι ὑπ δον 

οαπη, ΠπΩ͂ 50 βοίαπρθη 8ἷ0, ἴῃ βΘἰβι οἶνὸν Ἠοϑπαηρ; δα! ἄσπι Βομπιδίοη ΔΝ 6ρ8 

αἰοπᾷ, 50} 116 Β]1ον νου ϑὕα!ο σὰ ἔα βου βομνοιμοπᾶ χὰ οι [16006,} ἃ. 1.. ἀθπὶ κ᾽ 



10 “. ΡΕΛΝΧΚΈΝΒΕΠΟ, 

ϑο᾽. ΘΝΟΙ [λα ῥαλαν. ὁδνο μοι ἰδ οὗν, διδὸν δον ἰδαϑς το] ον 

ἰλοιμθη} ἦγοὶ ὀβνϑθ ἐἰυροοι ἱδορ δοῦν, μευ μο μοὶ οἱ αυο ὍΣ μῶς ιϑοδν 
τομῆραδν κολο μι5 ἡρωΐο μα Νθο ἢ μα γᾶρ ἀορο ϑο μῤ ὅρον, μὸν "δ 

ὡϑαυζο, ἰιρδΝο, [κα φάθι ἐς ῥοιο ἰδοαυλ ἰκον νοΐ ἔρνος μα λο όνϑοοο ἔγρβοϑο [Πὰς ϑο 
ὦ Ιαΐϑδοο ἔμμαθ ὁ ἱιβυο εἰθμα ὠρτΐ ὃὸ ἰθασομο {Π| μάν 9. μθδνα, 

οἷν. Ἀν ο Ἀὸς βαλᾶδ μοὶ οὐθιασιρα ἐθ μαλϑ μοὶ μοὶ βδυγο ᾷς 99). «(δος 
οἱ ραϑ οἰοῖδαν, ᾿οθαθαν οδιϑιολο [9.55 {τον  μυᾶδι, κὐλιϑδβογο 90. .μ9ον. 

ὄμδδς φαοοο ἰδδοο χὰ. μοὶ τι ον κ. μα ΐο . οϑαδο βας. δ »Ἂ. 

:ἔξϑαα ὐμγοι κῶν μα αι δα ν᾿ ὦ γος, σϑαλϑ ἰδϑαλοο ἀλθαλο ε λκαθο 
Ἐκδι Ἀ5. Μὼῦ ’ϑο αι δὸ Ῥμ Ἄϑδοιο ἔβα, ἰγῖϑ τον (90) ῥὸ 
ὁ τῷ ὡς δ γοίο θῖνο ἰϑαθονιν μοὶ ἰγϑις οἰδδιμον μομοὸ Θοὶ, σον οὶ «3.9 

δα ΔΜ μὴν τκίαθαν ἰϑομθοο κα ας κῶν θόρον εἾκϑοι ᾿ρμυὶ οοιαθμα, 

θηθὺ ον ὦἱ κῶς κῶς ον; Θοῖο οἰ κ»εο δας 9 ΒοΗ "Ἔα. 

. Πὰν. δας Βαλα οϑιϑον "μοὶ 9ο. δ μὼ, ΟΣ τϑὶ ἰαυκκλαν μοὶ 

«βοαν μὰν μβονς ρϑῦθϑον κοΐ ομοὶ Θο], .ἰδϑασοο ας αν Μαν »ὸ. μῶῦμο 

δ" μα ὠξχροο, βαλὼν μὰϑ βᾶϑος ομθαυ }Π. μοὶ θοὸν ααὺν ἰδ οΐο ὦ» βοαυ 

μανὸν οἱ τω δῦ τρΐμμα ἰνδαδι ρομδο δαϑοι οὗνοι υκϑομο ον οδνοοΣ " 
κὔθϑϑο μὼ μανοῦ ομῷ. ραν) οἱ τααιοδρος, θα φ (ογολοβν. -ϑϑὰο 

ιϑοιδιαϑιον β, μι δου. βὅμαο, δμθα ὠμὰ ἀπ. :}.καϑοι οομέϑος ἰοραο ας, οιδδσα 
. μδοῦ μβ΄ Ἰὼ. »οἱ (ϑομιροοῦο ον. ςΘλλαθ κκυγβαλοο τ. ὡο ἰο) μι, 

»οἷο Ὁ ἢ} 9ο] ὁβροδὸ ν 9 ὼ -οιούγϑοσο ραν ἔραν χ. 

«οὶ μο μοοὶ. :βΑϑὅοι καλοῦ μωσο 1Ξι »ϑὅδος. ἴμωο [8.15 ϑδϑον μων βαβϑαϑὸ " 
«αὐόσθοδυ μυοῦ ὧμοϑῦ τὔνϑι; βοοῦνο ἃ 57) τλϑδθο ας μοο ομαδ ὥς ἰϑιμοΣ 

μοι . ἐμῷ 3 μὰ δ. ἰβασυυοο [αν μκοδναθο 9οὶ, "ν υο͵ἷο «οϑδρασνϑον, 
ιϑομϑι αᾶνο : κρο δ οςς μι Θ ϑομβοαθο :ἰδαυμθο ὡρᾶ απ ΚΑ θοδθοΣ κοΐ κλϑαϑο " 
«οι . αὐζρανονς, μιυοΣ ἐμὸς νον μαγᾶρ ἀορο δὰ ὁ ας» ἰμᾶποϑ ραλοςν 

ἐξϑαϑνο τ ϑορθῶς οις ἤθος μὼ ϑοιαυ οι ραθν τς «ορξθ εΐμμα μας (οὐἱ 

«ϑοιβῶν. μαλἝδ᾽ : Θοιδιδι αλιδασι ἃ οὐδ ϑοὶν.. Ὅϑον. α9. [5 } οὐδδο νοΐ τιϑομμ δα 

ἐκαιυθι σιν γοΐϑι ϑϑοὼν ἐμ |ρατν, τ λαυμο μοὶ ἔρος. οιρμϑαν.}, οον ιϑίο ἰθιν «δαϑδλιθονο Κὲ 
ἰδϑδο οἱ εἰμ ἱμϑὺ μβοοὶ οἱ εϑμαζ ὁμδωΐ βὸ οἱ μιὅϑι; χὰ. ἴδον εἶκθοὶ τροὶ Ἀτϑ 
«" - ϑδδὺν ψμὰ μβδοροις ΄οςς ᾿ομ δ, ὁ ΩΣ Ἀδ. ΟἹ οο. . Βυγα αλο ρα λβω) 

μαῥλοοξϑ ϑοῦνον βέθιαὸ ἰυυϑοὶγ ἰδοῦν, , μαγαροῦν μϑὸν αν Ὡς ἴον» οἱ μος ΟΝ 
ὁ ἰγο) ὀξνιοϑ οὐδιϑολοο οξόσο ονθιμοὸ οσον τ μδς, Νϑαϑο ἰδαν λο ἐγοὶ λό! οὐ 

ἰδδόμο οἰμούδαλος μιν αθὸ υὐοὐν ἰδϑικν. καᾶϑ. κομῥϑα δὸ ἰδ ρναν [δορὸς ἰνδ5.ο 

βϑο ανρο ἰδ. νοπο ἈΟΝδν ο οἷδδον ομλον αν αθο αν 9. οΥϑοῦ 
ΘΛ] Πομβο τοὶ ἐὸν ἤρμα ῦ κϑὸνα., οὔδϑ ἐῤοιδ τἰδ ρος, οοο)} ἰκδνλο, ϑομ δ 
ἴξϑου δι τ ϑοια οἷγο βορόα, κύυανο Μεροὶ ἰρανες οἱ βαυμο οὐδ μας νοὶ ἐϑομλ 
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δια ἄθβ Πιοθοπβ, τὸ [τοῖπθ Απρϑὺ πα κοῖηθ ἘπΡοδῈ απ [κοῖπ Βῦβαβ μουυβοὶῦ, 

τὸ ἄον Πυϊοᾶο ΟἸνιβεῖ, αῦμου. 4185. 8110 Ὑαρπαμπῆρ, ἴῃ βοῖποι. ΤΠ ρ οι το ηὗ. 

Ὑ άγααι ἀἴοβο Ἱζοππτηῖβ8θ ἴῃ 80 ἀππῖον Βοος γον αβῦ 5 ὃ --- ασυιη ἰνὰὺ ΜΌΝ] 

ἀπβον ἨΘΙΠρον ἀϊθβθ ἡ ππᾶθυῦδνοι ᾿ΚΘπ πη 886. πη] 50 ἘπρΒ.]Πο ον Βουρβα]Ὸ ἴῃ ἀπα]η]!ο 

αταπιθυι ἀπᾶ ἴῃ ἀδε Αἀνίομ (68. ΑἸΠΟΙ ΟΠ Ιρβύθι ρουνϑολν πᾶ ἴθ χὴν βύδυ θα 

Π γτηθα ἀπ πορὺ ἀπ 850. οπρα Ζαράηρο ρΘΙΆββοη ὃ ΕΠ], ππὶ αἴο ΤιθυῃορἸονῖσθα 

ἄλαπτοι χα Ὀρβομπᾶτον Βεορίονᾶθ, ΝΙβαϊραύίου. τπα Του. σὰ τοῖχο. ἵὕῃ ψΎΤΟΙΘΠ, 

ἄδτηϊξε ἄσναη πηξουβοῃϊοᾶθῃ τ νάθη ἀϊθ ΤΠῚρ] ἀαῖρου νοι, ἀ6η Ηθομἐρ] αι θα, 16 

Πιέρ νὸμ ἄθπ Τἰομέροα απᾶ ἀϊ6 ψονχρμοϊδοιι νοι ἄθα Αϑἰκοίθῃ. ον ΗΠ ρῸ 

βαρ Βοῖυδὲ ἴῃ ΘΙ Π6ΠῚ ΒΟΙΠῸΡ ΑΒ ΠΟΥ βπιθη: 2}10 ΑἸποῖθθιι Ὀυΐπρον θη ἩπΉρΊροι ἴῃ 

ἥουτ"; ἴδυποῦ: ἡπα ΤΌ] Ὲ σονονᾶοθῃ Βἰπα α16 Ἤδυχου ἃι18 Αἰ οίη, ἅ16 ἀδ8. (ἀοβο 

(ἀοὐξοβ οιαρέδηροι; ἀἴ6 οθοίο βἰ πᾶ γουθονρο ἀπὰ νθρβίοροὶῦ; απ ἩΠ]6 Ἰτοτημηθῃ 

σὶρ σα ἴπύοιι  ονδυϊπαηϊβ Ὁ υἱοιθα οἷα ΘΡοίμ πη] ἀπ ἀπ σῖοβ ΟὉ] ἀανδαῦ 50 αρβῦ 

ἄα ἅδη ϑομαίς ἴθ ἄδν Βυδὺ πάρης. ΠὨυϊδίοηβ, ἀδτηῖῦ ἄϊοβο Καβι ποθι Ααββρυοῖ6 

πἰοδὲ οπέοῖμὲ τ νάοπ νοι βομἅπα] οἴνοπι ἩΓΟμβοιθα, αἰὸ 16 16. Βοϊυνγοίπο βἰμᾶ, 

δυϊρογορῦ, τοῖρ γουννίσεέθι ϑἴπμποι ται. ἸιΠπἸΒΟΙιοα Ἐοσαπροη. ὅβὅο Βαῦ τπ8 (ΟΡ 

δε ροπο ΒΟ απἄουπβισον το Νδμη ἴῃ οἶπθι ἃπᾶρϑῃ ϑοΠν Ὁ θ6161}}:}: νΙπδΠΟθ68 ΠΆΡΟΣ 

αἰν Οὔθη ἀδτροϊορὺ πᾶ Ἰπᾶποῖθβ ψουβοῦρομ, ὑπὶ ῃϊοδῦ ἄκ5 ΗδΙΠ ρα ἄοη Ἠπηᾶθη. 

χὰ βόθρου ἀπᾶ ἴδ Ρονίου νὸν αἴο δὅαθ σὰ Ὑου οι ἢ; ἴΌΣπον : αἴοβο ΠΙηρο βἰπα ΙΕ] 

ἄθπϑα, ἀϊδ δα ἄρπι δ ορ8 ἄος ΜΙδπομβέμιπιβ γοῖθθ καὶ Ἰδαξοι οπ βομ]οββθὴ βἰπᾶ", 

Ἔδυμον μοῖβὲ 65: , Ὀἷο ἘΎ ΘΝ] 50116π Ὡϊολῦ ΒΡΟΤ'5. βαὶὺ ψουοη ἀπ α16 ΟΣ Ομ θα 

πνϑυάοη ἄθρον Βομαέσο ΘΙ οσᾶθη"  ἔΘΡΠΘΙ: »ἄἴὸ ἄθῃ Ηρθυγα βόθροι ψθσᾶθῃ ἀΔ5 

Τὐομξ βομαῦθη, ΕἸπβέορμΐβ Θθο1 ΠΟ ΒΟ ῦ ἴῃ ἄρῃ ὅθοὶθα ἅδον (ἀοὐ]οβοα; [Ι͂ΌΥΠΘΣ 

Ι ,ἄϊα Βόμπο ἅ6ν. ὙΥοἴβοῃ β  Ἁ]Π]θὰ ἄθῃ ΓΟΥΘα πἰοιὺ απ αἴο Ἐπνορ Πρ θη γοῦ- οἷ 

εἴϑῆθη ε8 πίομθς. )Ὲ5 βΒπᾶ ἴῃ Ὑύαμνμο αἴο ατὐπᾶο, αἶα αἰ ΕΟ β6", α18 

Κποομέθ ἅδβ ροξξ]οβθη Ἠογοᾶοβ, σαβδιμπηθη σοι ἔοι, ππὶ ἀλ5 Ηδαρὺ αθβοιη ἩΘρθα 

ἈΡΖΟΒΟΒΙδροα, (ον ἴῃ βοίμθη Δ ονέθη 1ΠΡ 50} ὑπ ΠΠ0}}88 ἀπ γουκοινίος Λ΄ ἐβαι πὰ 

ἄδη ψ ΑΙ πο ἐβινανίροι ΤΡσ α]η, ἴῃ ἄθπι ἴπρο ἤθοθη βοὶν (ὐοποναύϊοποι ἸΔρΘΏ, 

ὙΥΙΔουορέθ; 56. νουριο ἴδηι. 510}} Ἰοᾶονσοὶν δὰ ἴπροῃ Θ να Ρτο 1 ΒΘ Ὑ16 βόθροι {6Γγ6- 

τοΐαβ: σθγθαι, 11,1... {πιὰ τοῖο δῖ βοϊυνσθίων πϊοῖ δα’ ἄθη Ῥδσμι βὑοίρϑη απ (16 

ὥξορμδ βοδϑαοη πᾷ τοῖπο Οἱ ον ΟΒΠΒοἰδθη Ἀπ πηθη Ἰγάπη, 80. κὔππθιη αἷθ, αἴ8 510} 

τὰ Κοὶ ψἄϊχοι, πίουῦ σϑῖῃ ἀνοροι ἀπ πἰοῦ χαν ΗὔμΟ ἀπ ἄορμη θμπβ ΟἸΟΒ6Γ 

(ἀοϊβεοβιγοσέο βίοι ὀσμοροα, Ὁμπᾶ αῖθ βίοι ΒαδομιρΊτοῖν ἀπ ΒΘΒΟμ ΘΙ ἀθημιϑῖῦ τοῖῦ 

Ἔπμ6 πἰομὲ Βοὶ τὰιἀδοηᾶθη Ἠππᾶθη ἤπαθῦ, 5ὺ Ἰτὔύπποπ ἀἷο, ἴθ οι δα ἄθῃ ΜΙ τ τίθα 

ὅδ» Ξίααί πονυπαξγοῖθοι απ ἴπροα Μαπαὰ Γῆ 6465. Δ ονὺ δυῤνοίβοη ππᾷ ἴπσα α6- 

ἄαπίτοθ ἄστρον 418. Ὑονρεμβ]ΊοΠ 6. γθυνίνθου, Ἰᾶββθὴ ἵπ (Ὰ8 ΑἸΠΟΥ ΘΠ σϑῦο αἴθβοῦ 

βοἰβεομοι. Βολιδῦσο πἰοδὺ οἰπανίηροπ, 516 βἰπᾶ αἴ τἱοιεῖρϑη. πϑομέϊρθη Ε]οᾶον- 

πιΐπδο, ἄρτου Ααρθπ ἱππηξίθη, ἄοθ5 Τἠομξθβ υ]δᾶθ σοογᾶοθη βἰπᾶ ἀπ ἄθροῃ 568}- 

βέουμθ οὐ ἰϊπάθὺ βἰπᾶ, ἤδο} ἄοπὶ Δ ονὲ (65. ρροβοι ῬϑαΪαβ: ἴπτθ (οὔδηϊτοιι εἰμ 

οἰξοὶ ἀπ ἴδ᾽ ππγουβίξ παρ 5 δου ἰδὲ νϑυβηβίουὶ πτονᾶθῃ. Απολ βοία ΘΟ 16: 

ἀμβ8ν ροβοριοίο οἶσθ, πᾶὺ ἴὰ ἀν ὕδοπ (ὐδαθασίο τὸ ῥυ Το ΐβοὶ ΕΣ κὸ Καρα ΝΣ 

ἄδπ Απρ]οῖς ἄο5. Βοβίομποπάθι. (τῶν οντῶν), “ῖθ 65 πὶ ΔΕν μοῖρ ἰβὲ, βορδαῦ αἷθ 

τοῖπθ )Δουμθηῆ οὗδν ὑπὸ ἀκ δου ἄθι'  οἴβοπ Κκαπᾶ: ὑγο" Ὀ61468 πίομῦ Βοβι σὺ, 

ἄσμι Ὀ]οῖδὺ πἰομῖβ ἄρθυϊρ, 815. ἀπ ΜΟΥ ΪΆΒΒΟΥ σὰ δᾶ]. 

ἘΞ σἱδὲ χυγοὶ Γι μρτα  δ 161 (Βο ὀνἀοσαμρβηλῖυ 61 πὶ ἀν ΤΙΘΙ ΣΤ) ἀ65. 816. (ἀοἾ8068, 

Θοϊοῖξο δίπαβο πᾷ Ὕορ; 8160 δὰ ἀἰθβοῦι θπροὰ ἤορο Ζῦπι Τιϑθθα νγαπᾶοὶπᾶθῃ 

Ομυίβίοπ, [ Πιομντα 61, 8 δηξνοίδοι. ἀπ ΒΟ  οα ἀμ Ὀοδομί σθη δα! αἰ 65 6) 

666 0ἷ8β »α16 οδάτομαοι δα ῦτου σὰ ροράνθη": ροϊβεῖρα Εν εθαπἑη1Β πα ἀ.5- 

Κοβδ (γνωστιχον πἀπὰ πραπτικονὴ), παπᾶ σαν ΕὙΚοπηΐηῖβ Θροπ ἀἴ658᾽ Αβίζοβθ πηᾶ 

Ἄβικοβα, ἅϊ8 καὶ Ἰυυϊκοπηξηῖβ. Εϊπινε. Ἱπιᾶ ἴα νοὶ Βἰομέπηροι. ἴῃ ἀΐοδοα ατοὶ Ἠοὶ- 

Ἡρϑη ἀπ ἴμναπ (ἰδβίππππρΒΡΌΠΟβΒοι, θη ΤιΘμροΡπ δι ΊΡοΘ, γου] αν αἴθ ραηχο 

Τῆτο πα ΒΑ σοι ΤΘθθηβ, αἴ (6 ΑἸ ρ6. ἀπ8 ρορθθθι πδύ, 1686. υγοὶ 
8 

Δυμπαπάϊπηροι ἃ, Εὶ Θὺν. ἃ, ἈΓ188, τῦ αὐμίαγοι. ΡΙΗΠΟΙον -ἰήδίοτ, ΚΙ, Νὶ Εν Βαπὰ 18,», 



18 Ὑ, ἘΚΑΝΚΈΝΒΕΠΒ, 

ἰαῶον, μόδωο ἰκροδϑν ον "Κδ)9 Αϑ ὦ αϑαθο :}ν ὅ)ο ἰϑρο λαμοοίο [μουθοῦ 
μϑας μὲς «δόλον. ἰδωλαθο βυθο ὡὐγὸν. τ Ξθϑο μιλοὶ ἰϊς αραϑν νοὶ λα θο; 
ιὼ. μμμοο δας ὁ ἰδῶορο ὡς] «ῴλοδο :ονα οἱ» ῥδῦμο [ιϑδιδο θοῦ 90 
39. ὦ άοο. βέοδλο ἔξϑοο μϑῦνα, ὧν δ τβμαν ἰομ αϑδοσοο,.. αν λοομο 
μι. αυο ΟἈβανοῦϑον ἰδ τοῦθ μαθοιδοο κ : ϑοιβαϑακαςς 5. {γ}.4. 
ἰδόλ ας Ὁ. 9.5.) ρος 9. ἰϑρο ὧδ᾽ ιοἰο ὧς τϑοο ἰδᾶς (οοιδαδαθ ᾿ἰϑμοὸ. 
κϑαλοο .ϑν9 μι ὅλ3ον ΝΟ μὴ θαι δον ἰδαυλαομσν αϑόδα) μθάλιθοο : ρραθν ἢ 

Θ.9. δὸὺ ψοὶγ τἰμθ οοθ οομδον οδοὶν μον Θ [αὐλοὶ ον τβθααν ἰδϑνοδος, βορν, 
το δ. μὸ ὡμοὐν ἰδιαῦ ρὸν τοί (οἷ. ροῖν. Οοοὶ 

ας. αϑόο Νιίμμα [5 μῳς ον, -  Οἰδ, τ ϑι ὁ ὦ. ΜΓ Ίωσοι ρον 
ἰγορν βὴο μα ὡὐἱο αν οἱ :ἤβοαυ Νο ἰδδαδ αὔνϑι ὁ τ: ἰγοὴ κυδοὶθ κυσο 

ΔΘ ὁ κῶσρο καρθο τις» ὁ μα ᾿ς αλλ ὥομθο Ὡς οὐϑι οἰδδαλλλαϑο (υυδοί 
λαχαδαν ἰγ2ο) βΆδου ἀο κοὐ οὐσιος, τς ἕὰςς κβο ρόμροο.. ἰδαὰ ῥὸ 

γλοδας λᾶοςς μαδο οἰπρο ὧν ὧς κϑλλο ΘΟ], οι οὐμαθῦ τον ὡς. - ὁ 
κϑαϑλλδο κυ ο)ο εἰ λὺ) Ξπιςο Βκαδαοὺ οτος. ὁϑαλο ὧο ἰ,6. Ἰαυοῦαο ϑαυΣ Μααν. 
δος ὕμοο τκϑο ϑθλο κοὐοί αι. 55) Βνοϊϑ. μβαϑ κδυΐγο τὰ καθ δ. ὡς, 
μδὶ τα ἰδϑὸρν ἕν κὔυϑεθ « «ϑομεροῦαθὶ ἰλα.6.5.-ν ἰοδῖν ὡοὸΣ χω ορτναλαδν, υὐοὺ 
ἐμοὸ [ια ϑϑλο .,οὴ Νάθὸς ἐοισο Ῥεϑο Ἰαϑν ϑρεϊσο εἰμ κου ΐο (αἱ φῶ ἰδώγμου 
ἊΣ ρσσυδλο ως ᾿ϑμθ. Φλμ Ὡοσαο ἔγοο σα ρρασο δα ὧϑἹ ΟΣ - Ι5ᾶ 4 

βαογ ὧν οϑῦϑου θὰ ἐο  ὠτοὴ μα 9) «οϑο δα βδ9᾽ ϑογο «9 [βδοὴ ὑϑο 
οί ὡς Μίμμα «ὠμόν ον κὰν ἰμολδθο δ λλο ἰτορλο υοιν μερᾶθ ἰ. τῖϑι 
-ϑδδοο λὸ οὐϑᾶς μο ῥϑιαυ οοιϑ θόρον μβο ὡχὰις ἧομ ὰο ῥὸ ΩΣ) 

τϑο ἕώάδου ἰϑομοοιοον μδώδδθο αὶ Δὲν μος οομο ολιδραοο τρίπ μοο 
ὦ Ἰοβα  ὀβνος Ξ.5} ϑουσλοι ἃ ὡθαϑϑ ομα αδϑὶ ᾿ϑομοαλο δὸ ἐν.) ἰδνον 
τοῖο : ρϑαραθδδοο «μο Ογ9. ὧν ψοΐ οἰϑὴ κβο 5. ῥὸ ᾿9ῦ» ᾿βοῦνα, οϑμθ οοοιο 

οἰοιδα» ἰρϑ. (ΔΘΣ ἰδ} α5 δας ἰλομθας ον δι ρος  ὡνομβ οἷο ϑβνο) "ἢν 
μων τοῦδ ς δ ὦ γ9 15" ὡοϑναϑ ἰοο μο οι. κϑο μοι 
ϑαϑιθ δ λο ἰοδὰ λας ςοα ἴα: ἰοο 915 «ον τἰμυ βϑιαλδνο -οιοιλο. 
οἱ ξ,ὅ0}}, ἄσον. ν μιχος ὥομσο οὐδ δι ὰς μᾶς )0 ἰδδαϑν υοῦ (ον. ἈΝ. .ΔΑϑὶ 

Τ᾽ κιϑιϑ βίϑοιοο μοῦ ον Μοὶ . βαυροβ οδοιμεν μάθοι αὐλοο μυμῦ ἔγϑιϑο αλλο αν. τῇ 
ιϑϑιλα ῤδυγομθ ἰβαον :δωΐμοϑ γον ο. αὐρτιδδαν, ὑλθαθο τωνδὶ οἱ ἰδδορ οῶον ὅοο 
ὧδ ἡμαδο ομοουοὺς, οἷο 2 «οὐδλα αλλσν ξομο λαυο μον. αχα οὐοὶ -οιαϑαῦν 

ἐΘμαδοῦ ῥο ΘΟ)» «ϑοιλοίς ὀβνιοῶν, ὡς καλου ᾿δν ον 
"οὶ ἱώμοςς Ναϑοι νι» ὁμὼ. Ὡνὸ ϑδ μὴ δώροις, οι οἷα. εἶν οὐ ἃ. 
Σνο δολονο ἰόμα ρα α  μο:3ο μᾶς φορῶ εἰΐρμοι, τ ὗδδδο ον ο «ὅδ 
ὅκως δὰ εὰ ῥλλαρο ως Ἀδο ᾿ϑορρ Ἰακὰς ἰμοδονιν «οὶ 5 "» μοῦϑο 
53} μον ἰδωυυοῦ οι οϑ ἡ αϑμ λο ᾿μμο;5 ὠλθο «Νασοὰ 

δ ..ὅὍὕὔὕὅὉ»....ὅ 
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ἩΘΙΠρθπ πϑιη] οι, ἅϊο Μόπομο Ἐπαρνα8. ἀπ «ΟΠ δΔητο5. πα [ΠΡ ΟΒρ]θἰομθη, πηΐον- 

τἰομίθη ἄϊθ, αἴθ δαΐ ἄοπι Το ρο ΟΠΥ ἰδεῖ πσαπᾷοϊα, θοβυϊ παρ συμπιοιδὺ ἴθ: (6 
ἐαροπαπαΐθοη. Ὑ͵Δμ6], αἴ6 ΕΥΆΒυαπ ππὶ ΒοΟ]θπκαπιρ 8. ἀπ αἷα ΤΙ βου Βομοι ἀπιηρ; 
ἄν Εϊπάνίϊοκο ἀπ  ραπροη ἐπὶ ροποἰπιβέθη Τπποῦπ, Πρὸ βορὸ ΤΠθοάονοβ ππᾶ 

8116 ΒΟΙΠΊροη ΤΘΙΓΟΥ βαῖπον Αὐ πγουᾶδη ἄπτοι ἅϊ8 βίη 66 πἀπα ροἰβίϊρα Αὐσὺ ἀν 
ἘΠ]τοπη πβ ἀπβνὲ Ὑ δον ἐπὶ ΟἸιυβυθπίαπι ππα ἸΟθσο ἀπ ἀἷθ γαῖαν θ ΕΣ] ΠΗ Π]8. 

ἄϊα ἄπτοϊι ΤιΘΊ ρα ππὰ απ 6] ουϊδηρὺ ἶγα; 5'6. χοίρθη ἀπ8 Του ηον αἷς Πϑπηθη 6 ἢ. 

ἴῃ ἴπρον Κῦγ ρον καὶ δ, ἡγοἹ] Ἰουγαπᾶου" τὰ ἄρῃ (δἄδηϊσθι ἄοι Ἰζοῦζον, 516 Βοθτη  Θ6 1. 
ἀπ ἀατοῖ ἰθν οἴποβ δ ον αἴ6 Ἠ ἰβέθπιρ' χαπὶ Ἰζδπιρῖδ ἀπῇ Ἰοῦσοι ἀπο ἀΪ6 γο}- 
βοηϊθάθηθη Ανέοῃ ἄθβ ΟΠ θμθη ΙΚυοροβ (ἸΘ]θηΐροη. νὸμ ἀπ8, 6 ποῖ πίομὺ ἴῃ 
ἄσπι ἱππούθα Πιθθοπ ἀπ βοίποη Ὑουρίπροι οὐ Δ ῃσθη βἰπᾶ ὑπαὶ ποοὶι (65 Ν᾽ ΔΟΠΒὕστη8β 
ἴῃ ἄθιῃ ἄπβογοι ΟἸδαθοη ποᾶ γέθη. ἴα βέϑ]οη Τιοϊξονη ἀπ πὶ ἩΘΥ σθη [ν]8 σαπι 
Το] ἄθ8 Ἠϊπηπιθ]5, τὸ ἀν ΟἸδαθο αἷο ἸΙΘθου χοῦραπρ' τινα νὸὰ ἄθη ΠΙΏροΝ. 
ἄορ Ἠοβησηρ, αἷθ ρ᾽θιομβαπι Βόιοι. ἀπ χὰ ΤῸ] ροιγογᾶθι βἰπα 415. Ενβι] προ 
ἄδε (ἰοἰδῦοβ. (65 ΠΟῦΘη5, ἄοι πΠ5 ΘΡΡΡ Βθα. Βαῦ. 

ὙγοΙοοη Ναΐχοη ὙΥἱ γον ἀἴδβοη Ἐπ ηπὑπΐββθη ΒΆΡΘΏ. 
Ὑ ΔΕ ΠΟ δἴποπ ρσυόβοη Ναύσοη πη ραης ΔαβοΡΟ θα ΠΟ. Ἐ υοσαπρ δὰ 

ππβτοπι ΟΡ ἰβέθαννορο ἈΣΉΡ τπΒ αἴθπθ ἀπ ποθ ύθι ΔΝ οἰ βιοιθη, Π1Θσοπι Βαϊ 4 θυ, 
516 ἸΘΒμο τὰῖβ 488. δύδμτο νοπὶ ΤΎτρ ὑγόσπθη πρῇ ἀα5 Θατο νοτὰ Βῦβου. ἀπέου- 
ΒΟΒοΙάθπ; 5 ]θπομίθη αἴθ Απιροὰ ππβνθ8 ἨΡΖΘη5. ἀπ τηδοίθῃ 516 Τὰ ]ρ᾽, ἄθῃ 
Θοἰδὲ ἄθ5 Τιϑθθπβ δὰ8 ἅδῃ. ΠΟΡΠΘΒοη Ξὐσϑθ]οη. ἀ6ν ρΟ  Πομ θη 1 ΑἸΠππδοιῦ ϑαῖχα- 

ΠΘΗΠΊΘῊ ; 516 ἸΟΠΡΘῚ ππΒ αἴθ νον βο ἰθάθποῃ Αὐίθῃ 05 Κυϊθροβ, ροροη ΠΉΒΤΘ. βθ ΘΙ οπ. 
Ἠροϊδομβέδεῖκο, 116 Βοβμοῖῦ ππᾷ 8116 Απμᾶπρ; θυ Κἴμα8 υγοῖδ σοι πιὴ8 χὰ ἸδρΒΠ; 

εἷο Κἰβσθη ὑπ δα ἄρον ἀἷο Τάδε ἄον Πέππομοι, ὙΠῸ 50. 5108} ἴῃ ἀἰο ἩΘΉ]ΟΩ. δαΐ 
ἘΠΒΙΘαι ὙΥ ΡῈ πηᾶ ἀαμοῦοη πη ἴῃ ππ8. 50] δῦ ἴῃ ἀοπ ΗἸΗ ον Πα] ῦ ἸΘροπ, ππΒ ἴθογ- 
811 ππηροῦθη, ὉΠῚ ὉΠΒ6Ρ ΠΘΌθα ἃπ5 οὐ ἀυχοι ἴπρὸ Ὀὔβθῃ. ἈΚΠΙΠ χὰ νου άονθθι. 

Τὰ ἀΐοβοη ζαρίξοιπ βίθμθη αἴ Θἰαύομθη πμβρὸβ Δ ΘρθΒ, γῸ ππᾶ 16. ὙΠ ΠΠΒΡΘῚ 
Τιαα  θΘρΊ πη θη. 50116π, ὙγῸ νὴ ΤΠ ΡΟ θοτι 50116π ππὶ νοταΠ ὅτι Ἰτοτητποι χππὶ Ζ16]͵, 
Ἰσποπι 56] ρθη Τιδίοο, (8. ἀμΒΡ6 Ἰλα}ι6 ἀπ πηβγθ Δ Όηπο, ἀηβοῦο ἩΘΡΡΠ ΟΜ ἀπ 
ΨοΟΙ]οπάππρ, ππβΡον Εὐ]κοππί τ ἰδῦ. Ὀΐθβο ᾿ζαρῖ[01] χρίσθι ἀπ8, νῖ6 στο β πΠΒΤῸ 
ἩἨοΙπαπρ δύ, τνῖθ που ον. ππιβον" ΙΔ ΠΟ], Ὑγ16. ΘΥαα]οἸτομα ἀπβοὸν ΓΓτοβῦ, υσῖθ τὔδῦ- 
ΤῸ ἅϊα νουμποῖθπα ΒΞ Π ρ τοῖν δῦ, ὑσόππ ψν1' α16 ΒΟΙ 6116 ἄθ8 Ἡοστπ οί πα α16 
Ταροπᾶ ΠαΙμοη. ὙΔΒΡΠ0], ἀἴθ παν οἷ ἡγθπῖρ᾽ ἀΌΧῸ] 6π05. Β60]1ρ6 Γἰομῦ ἴπ Ἴπρον 
ΨαΠΜ οὐ] δυο οὺ ἡγογᾶσθη βἰμᾶ, πιθησαθη πητηο}" τη} χὰ ἂπ ἔσταν ὑμα ᾿ψογάθῃ 
ΠΤ τιον ΠΟΙ ΙΒ0 ἢ ἴπ ἤθπθῖὰ ΒΈΓΡΘΒΙ ππϑιβθρυ Ἡ]Π]ΟΠθη. Το πβ, ον Ἰῃν Δ ὅβθπ 
ἀατομδίλϑ]ν; ἱπὶ μοῖβοα Βοι θη {, ϑομννοῖθέ. ἃ. ἢ. ἀδν ΑΒΙτ656) ὑσοῖθθη δἷθ.. 
κννον͵ 818 ἀπβδπθνο ΠΟΙ ἀΘμβ μα ἢ ἃπ8 σοι Δ οΒθι ἅἂπθ απ μο]πρθη ζτὶ 6 Π0Πὶ 
Ἐυοᾶσι ἄθου 8116 Ψουπαπ ἢ, ἴῃ ἀθιη κἰθ οι] οἰσιβαιη βοιοι ἴῃ ἀἴθβοπι Ποῦοα ὑγίθτη- 

Ῥμίθρθη ππᾶ σϑηΐθβοη ἀπ 510} ἔλθιθη, Ὀ18 7θπα Δ]ΠρΘιηοῖπο ὙΠ] οπᾶππρ, πὴ ἄθπι 
στοβθη Κοιηηθῃ 685. (ΤΟ  θββοθπο8. οἰαὐν δ. «6η 68 Τλομ θοίτατη ῬϑαΪα8, 818. ΟΣ ἂμ 
Βοϊάθη Αὐιρθη νὸμ ἀθπ ᾿ΒΟΠαρροπ“ θοῦτοιυ ἡγασθ ἀπ ἀ(ἢ8 1ήοπὺ βομδαΐο; ον θθαρίθ 
Βοβιδπαϊν βοῖπο ΚΚπίθθ γον (ἰοὺν ὑγοροη βοῖπον Ἰἰοίγοι ΤρΠθβον, ἀδβ ον ᾿ππθὰ ρΕθο 

ἄοῃ Ο'εἰδὲ ἄον ὟΝ οἰββοῖδ ππᾶ ἄθυ ΟἸ ΘΩΡασππρ ἴῃ βοῖπον Εὐ]τοππ πῖβ ππᾶ αἴ Απιρθη 

1 ἴπτον Ηογζοῃ 61] τ νάοι, ἄσπιθ δἷο οὐκοπηίοη ἀἸ6 Ἠοβαππρ; βοῖπον Βθραϊθπρ, υπὰ ἢ" 
ἄϊε Ηδυν ΠΝ τοῖν βοίποβ ΕΡθθ5. ππίοῦ ἄθπ ΗΠ ρθη (ΕΡμ08. 1,.5 8). εν αἴθδβθ 
ἘγΚαοηπίηΐββο νουβύθεὐ, Βυϊᾶσν, καππ θΘασίθι θη, 16 ΒΟΟΣ 76π8 ἰπ ἴᾳτον [Ππ- 

ψουππη ἢ ἀϊοβοιι ΘΙ] ροπ πη υγθίβϑη Ἡδππο ἸΤηυ θοῦ σοίδη παΡοη, 461 510} ΒΟ 5 

ῥροὶ ππδορῦ γου ἄοπι 886] πη νοπ ἄοπι βομπιπξα 7600} Βοῖπι Οθυν ἰββθὴ σϑῖη υν βού, 

ΟΝ ἀἴο5 Βαοῖι νυ ῖ!ΠἼ0}. γὸπ ἀπβροπι ΗΘ ΠΙρθη γορβαβὺ ἰσὸ ΤΠ) β ἀϊοβα ψυπᾶου- 

Ῥᾶτοι ὟΝ οἰβμοιἐβυγουία ψ ΡΚΠΟΝ. νοπ ππδύοιι Ἡ ΘΠ ρθη νουίαβὺ βἰμα, θοζθαρθη Εἴη- 

ρονθῖμῦο πηῇ Ὄγχαπβεπβιθθπᾶθ, ἰπ ἄν ὙΥΔΒΡ μοῦ πηὐονυ οι θὺθ απ ουβδηαϊρα 

ἀπᾷ πηγοιβιϊηαίρα ΠΌνομ, αἰο ΠῸΣ χὰ Ἰόβοι γον ΒΘ 6. πίον Ὀπρογθο ίοη Βοβομα]- 
εἰ 
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30 Ἅ. ΓΕΑΝΕΚΕΈΝΒΕΠΕ, 

αΔλϑλο ον ον οοίο ἰδιρυΐ οδαιθοιλον ἰϑρ δῷ οἷο αδόγίο οϑϑαϑο σμοθο : ρα λλϑ 

αὔθ βαξρο ,κοοῦνοΣ μα ὥο μας φομρϑιλθ οὔκ μου γο τλυοῦν βαδς ὥομθο 
βομα, "Π . γαῶν ἰδῶ Ἀλϑροῖςο βαλῶ ας [».» κὶἱ "ἰν μοὶ οἱανῶν9 

το. ᾿μο) θά ϑὐκαο ἰμι.5 τὰϑ} νοἱ λωοὶ ἰμυ μα βοινῶο λαοὲθ τϑμο 

-- ρα θοῦ βασρο οιοέβο κοοβνοθο ομο τἰᾶξ ἔμοι, ἰμὼ ἰδμκο λαγαθοῦ 

υδαυόα. οοοδιοι, ΘΝ ΘλοΣ θα δ μον τ ρῶν ομϑ ἰλλδοοῦ μα θν ας 3.0 «οἱ (ἱο 

ἐο ἰοοὶ «ρον εἶν μὰς μλοὶ . [ αν κνλας Δαδογ οὐ κλαῖν, Οἱ, οὖσα ΒΟ) ομο Νυΐυδοο ὅμα 

96. μβμῶλϑὺ ἰϑαδραϑὶ ἰϑυδννος μϑα ἐξ τ ομο ἰοομὴ οὐ ὁμαρο. 51} ὦϑα σα 9 

ἰιαδικῳ ἔχον ᾿ρροδς, ογαλονς ἐϑὶ βου, τροΐο ον δα. ὀμος, οἷς ΘΟ μθ ἌΣΘΟΣ 
8. οι |»αϑο Ὁ Ἀϑ. γὲβ ἰδέ, ᾿ϑὶ αἱ καθὸ μ- Ἀν κολλλοος »λ ον. Ννααδαί 

»ϑώΝο.- ἐμὴ θα ὧδ δο λδυνο βαιβδροὶ ὧς Νϑοιν οὐϑὴ :οδβολον βοα.ο 

Ια ὦ ὕμαϑδοο μϑδὰ ἰρϑιροθ τόομο οϑὶ οὐδοζυομ ἰμυ τιούδιοδο θα ἐν οσϑαδ. ᾧἹ 

λαῶν. ὀρϑεοο τομομὶ ἰϑαθραϑὶ φοαας ἐς πα θα τοιοῦ Νῶρβοο 

εἶδες ἢ μὴ φῦσα ϑλυςς οἱ οοι φϑουδας τ 7 οἡοὺν, ᾿ϑίο οὐ δ. αν λα θυ 

«ο οὶ ἔμοι μ᾿ «θοὸν οὖν. οδο 5 οὶ Ἂς ὀμδδις Ἄγολο ὥς τομϑὸ ἰγαῷ 

. ϑιδωραὶ ἰϑῶς κααθρο δθδο μῶο ἰδαθα ὐδϑμο μοι λαΪν .ϑαλομον ἰμϑὸςςς 
ΝΟΣ γον ομκδοῦ Ἀο ἀν αϑυ, λυ λοῦσοθ ᾿οοΣ ὧϑἹ οὐ Ἀ5. λογομοραϑ 

οἷα. ἰοοὶ Θλλο. ὥοουδας τοῖς ομϑὸ 5 οὐ ἰδαρμραν, κῶς. οἷο. νου :-᾿αγαον υοὐ 

᾿ἰϑαωραϑὶ ὑϑιξλοω μθα ὥς οἷ5 οϑ 9 κ᾿. γοὸ οἷς οο "ὃ. 

ἰμομο ἰοὺ ἰβϑας » Ὡς. σμιὺν δὰ ῥθο. οὐδδαυῦα. ἰοον ΘΔ τιραῦν, αϑιννῤαῥιθθαρ) 

οἷν. οἷν. μμϑοὶ σοὶ ἡΝϑο.. ἴοον μα αὐνο δι ϑσνςς οἱ μὰ. οον.. οἷς ομϑιοΐο 

“ἸΔα ἰροαβθσ, κῶς ΝΘ ὅθ -  ἰϑἴολο [ἴσαν ἰρϑοντν ἐϑηλίο τοῦμον ἐμ ρος 

ββϑαου οἷν. ϑομλίο ἰδ ον ατ οι οδαῖίο. ομϑδν μον ἰδβας οὐ. οα΄ θα 
ἰοῦ ἰβοιοοῦ οι Θθμλο κου. μοῖο ΝΛ οὐ Ἀϑ. βοο οἷκυοῦ βνδς Δ 19 ἰδβαϑνο 

ἐ5 μῶμ βὸ Μοὶ βῶς μας ὡς ὥθῦο. ἰ᾿αλθνς, ολο. ἐν βάλοῦ θ]βο9ο 
β᾽ λδυχασι δὸ τ ὦ ουμαν. ΝΘ ὡὸ οἱ «οαχλο δ ρϑα [9 τὰ θη ο καρ 

δα, βοῦν ὠὰ) οἱ θοροῦ) μὲ. ὦ 9 ὠααῦο ἰδμαι υδαν ἰκνῤνοοῦθ 

τβολο οὐ διθο ὥξϑου ἰ'ϑϑλθ κνϑο., οοοὶ οὐθν" ολροιν θα, ὐέθος τρῖϑ 

Νβορο υἰκς ϑο οἱ [σατο συνε οἱ βϑια δι Νὰ 9 τ ρθο -- - οθοὴ φίβογδοο οὐδ δ θοο,. οθοὶ 

ιρϑουαςξς μϑα δος οο9 ἱκβαίδ.. ς᾽ δον «ρα ἰδέεϑὺ ἰγᾶρο. σοῦ. 

ὍΞΣ ἰὼ ῥοοῖυ ἰνϑυεθ μϑᾶοο οννον ον, 3.9. μον δ λυ. λον μβθαῤθνο 
οἰδϑυδ9 οοῦνϑ τβαρβο αὕομον οὐ δ ᾿ντ ἢ ων κου μοὶ ἰμσο. ρῶν θῆν 

μϑο ὦ ἰδβάαβια ἰδμγο ἴρβου ἰὕδϑο γὼ. Ὁϑὴ -- ἰϑορονν μοὶ. ἰμβῳ 

δυο . Δα ϑουο δ , ααρο οομδεϊν «λυ ο Μοὶ μοὶ καθὸ, ιοσουδαςς ἐς 

ἕδνς, φοουῤαςς τς Θμπὴ ἐο κῶν οἱο μοῦ ὁ οἱ ἰγδυθο οοβνοΣ βου αὐοὶ ἰο.. ἰιοσλθο 

150}, -- 5. μ5 οὶ οιατοὺν οὐ δυδο Ὁ) ὁ δ :5}} λον οὗν. ἰοον Με Θοὶ, ὡ : οἱ 

ἱκδοὶ τβαΐο θν, οογο ον μι θῖν εἰ. κυϑόνδο τλοὶν »οἱ μα995 οον καἴρο ΝΑΙ «μοὶ 

".........0 

“«πἰῶν»....«“«ὔἰὔὕὔα 

- οὕ. . ς--ὸῷ 
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ἀϊραπρου, 48. ᾿οβε ρθη τ ἸΠ10} οἰπρονγ θῖνα ἀπ τγοῖβο ἴῃ (οἰξῦ, αἴθ αἴ 
σοιβισο Εὐὐ]τοππέπίβ ἄϊθβοβ στόβοι ἊΝ ἴδοι ρ βοππιοοῖοῦ ΠΙΆ Π6Π., 510} τα ον 01] οἷπ- 
ΡΌΙοΒοι πη οἰπρθανθοἶδοῦ Ἰαθθῃ. ἀποῖν ἰπ βοῖιθ αηάνοι ΤΟ] ιν βΕζιοἶγο τυ τὰ} ἸΘπθηὶ 
ΘΘΒ ΟΣ ]Δοῖς βομθποη, τνῖο βεῖπο ΟΘὔβη]ζοπ 5ῖοἢι στα πϊρ ὅθι" Δ ΔΒ] οἱὺ 8116 Ἡ Θ]]Π]ρθη 
βοίποϑ ϑἰαπᾶθε ἄθοίζθιι, αἰ Θβ θη 10 Ποῖον νοὰ Τουτὶ πμα Α τιβα ὙΠ ΟἸσβύγο 86 ---- ΔἸ) 
ἴπ 8116πὶ ΤΙΘΌΡΊρι αι ππουίτεῃ αἴθ ΤΡ ΟΠ ρθη ταῦ ϑέαπηθη, τσῖο οἷη (ἰοἰδὺ βἸθίοι- 
βατα ἅτ δἰποι Ηδυΐο ταῦ γουβοήθᾶθηθη Βαϊξθη ὑπ οἷα 1164. ἄν Δ Ομπθη. Βρ 1] Ὁ 
δα! πὰ ἀπα βοίποη πο σοι ( οἰβύοβρομ ββοη, σα Ποῖ Οἢ, 108115. οἷ πον ἀᾶγδιι ἀπε! (2 
1658 οὐ ἄσοι βοῖπο ΟΘβοοιίο θ6ὶ σανον] βθίρϑη Απθογλοι πη ᾿πβθθβομᾶθυο 561 η8 
Τιου- ἀπ Ὑουθοροϊ ππρβχοῖν απ ἀπ ΔΙδΠΟΠΒ]οῦθη. 1ὴ5 ποθ, οὐ βίδιητηΐο ἃ π8 
ἄρπι 1ιδπᾶο Ῥοπίαβ. Τὸν ἢν, ΒΑΒΙΠ τ Β. νου ἔβαν, τηδοῖίο ἴππι σαπὶ Τιοίβου ; 
Ὧδ5 Ὀσσοαβὸ ΟΣ β6] υδὺῦ ἴπ οἰποιῃ Βυῖοῖθ 8π Ἰόποπ: τνῖθ απ ἴθ ἄθιη Ηθυρη αἰ6 
Θμδᾶθ γϑρροϊθοι, αἰ τη νοι ᾽ν σὰ | [611 σουγον θη ἰδ} ΕἸπᾶοὺ ἄσοὶι οἶποι" Ἰγϑτιηι δ᾽ 
οἴποα ψαθσοι ψαΐον! ΠΌΘΟΣ ἴθ τ ῖβο ἄθὴ Ηθυτα τᾶ ἀθιὴ Τρ βϑίπον ΑὉΓουβιοαπρ, 
δὴ ἄσιῃ ἃ πη (ἢ5 Π6 Πρ ιν σορθθοπ ἀπ 16} ππίου αἴ ΖΔ] ἀθνΡ Μόπομο (ἢ) 
νονροίχὺ Ππαϑὺς... Ναοῖ ἄθπι Τοᾶθ 465. Ξϑρθη ΒΑΘ ῸΒ. ΒΔ} ἸΘΠΟΙ ἴπ ἄον. ΒΟΒΥ 
ΒΟΟΒΡΌΙο νέο, νη 8]16ὴ ΤΟΙ ἀομβομδένου. ἔροῖθ, τὴν 811ο ΤΠ αροπᾶθη ρΟβο τη οἰκο, 
ΒΟΙσ6. Οτθροναβ. δ. νοὴ Ναζίῃ Βϑίπθη οὐ] οίθη ὅπ ππα τηϑομίο ἢΠππ σχυπ 
Τα κοποπ. Δαοΐ δὴ ΤΟΡΌΣΙΟΒ. ΒΒ σου ὑπαρυῖαβ γυβο ἰθάθηρ Βρίοῖθ; ἴῃ Θἴπθπ 
ψὸπ ἴπποη Κοιπιηῦ οὐ δ αἴ ὅδομο χὰ ΒΡΙΘΟΙΊΘΙ : , δπρθ ζΖδῖῦ Παδὺ ἀὰ ρόσθη το 
βοβομσίοροπ, Ὑ ΟΥΘΠΡ Πρ ον ΠΝ Ιρο ἢ [)λὰ ἰιαβὲ τρΐοῖ σπιονεὺ 415. Ζυνοῖρ; βθρῆδηχὺ ὑπ 
τοι ἀστοῖι ἀοἶπο ΘΟΒτοίθου. τὰ ΠοἰμΠοῖῦ (08. Ἡθυχθηβ θοροβϑοηκ, ὅπ ον ὅ'γηοῦο 
τη Κοπδίαπθίποροὶ --- τγορθη ον Β]ΔΒΌΠΘμη6 (65 ΔΙΑἸ ΘΟ μ]ὰ5. σόρθη (θη 11]. ( οἰδὺ --- 
τοδί δ πῆ βοίποιη Τθῆῦτοῦ ΟΤΘΡῸΣ πᾷ 6 ἢ} Ἰόπον ἥἰααύ, ἀν 1ῃπ βοῖν ἸΙοῦο, 415 
πππ 0 56 1156 Νοϊζίανίαβ, Β. γοι Ἰζομβίδηϊποροὶ, ταἱὐ Εὐπαρυῖτβ θοἸζαηπῦ πντιρᾶθ, 
ῬᾺΠΉ1 6. ον 510}. χὰ ἴππὶ ΒἰΠρΡΌΖΟρΡΟΠ,, ΜΓ] οὐ ἂπ 1Ππὶ οἴποι ρΟΘΙ ον έοη, ἈΙΒππ ΚΘ πη ἢ 
Ἰοσηῦθ, ππᾶ χορ ἴππὶ χὰ βἴοι; ΕαδρΥΙτ 5. Ὑν] πἰπη}10}} θοὶ 16 άθυτηθτι 6] 160, ΝΔΟΙ 
σονίββου Ψουρέηροη, ΠοΙβὲ 08, 205) ΟἹ' 510}. ἴῃ αἷο Δ δέ νοη Δορνθύοῃ. χα ῖοῖς 
απ {ΠῚ σα οἷα ΤιΘθοι ἴῃ πατρίου Αβίζοβο, Νϑοῖι 1 Ψαπσροη Ἰζᾶπι Γ᾽ ἀαΤΟΝ Βοῖποη 
σνοῆθη ΕἸ ον σὰν ἩοΡΖΟπΒ ΡΟ ΔΠοΙ δ; Ὁ σαρο οι ρὈὐΠομοη. ἀπαᾶο ρονηϊνατρῦ, 
ομαρῆηρ  ΘΡευμἀπῖβ ἀπα Δ οἰβμοῖθ, αἴο ροἰδυίροη Ἰίνεϊθο χὰ δυκοηπθη, Ἐὰ γον- 
βαθύ ἀνοὶ σα ἴθ ἄθπθῃ δ ἀπ ἴον αἷθ ΠΟΒΙ απ μοὶ ἄον Ὠξπποποη ἀπ αἴθ 
Ἡϊπίου 816 ἀον (δὔδηϊτου (λογισμοι) ΘΙ ον Ε, Τὸν Ὀυδομῦθ 65. 18. σαὶ ΑΥ̓ Θἰββαρπῃηρι. 
ΤΙ βίορυθίοιο ΗΘ]4 βοι]θα δὰ8 (ον Δα] τηϊῦ ὅ4ς Φαμσοπ, Ἰζοὶπ ΟἸνἸβύθηπιθηβοῖι 
ἴον ἄϊο μυμῦ Προ ππᾶ αἴθ (ον ΕἸ ρΊΓΟΙ ας Ἰκοπῦ, πέρα 65 1 ἴῃ 56110ΠῚ 
Τιοθοη { ππᾷ πϑ0ἢ βοΐποπι ΤῸΔΘ χὰ βοππιδοα --- (τοῦς Ὀομΐ 6 Τὰ ἰδρθπίοι! πϑοὶ 8᾽ 
8116 Ξοίίθη τνῖο Το 5 να ]ο. οἶΤδ6. ἀν Τλα]ιηι Βοῖοι πάθον, τη 16οι" Βπο 6 
τηΐρ βοίποη Τπιροπθη χὰ ϑγου θ Ὅσπ ἀπ θυ απαάουῦθ βοῖπθ ΒΟ θη, --- Ἄγ ο. Α150 
ἅδη Ε]ρ. Τὐππαρνῖπβ σου, Ὑ 1, 1 ΟΥ̓ΒύΘΙ Τήμηϊο 16πὸ ϑέα]θη. ἀθ" ΒΟΠ ΡΠ, 
ἄσθῃ 5 ρθη ΒΆΞ]1ὰ8, ΟὙΘρῸ ππᾶ Νοϊτίαγιαβ, (ἃ ἀἴθθο βίϊθ Εσαοιῦ δπὶ ἀἸθβθη ρ6- 
βορῃθίοι. Ζι δῖρομ (168 ΤΟ ΠΟΠΒ απ π]05. Εϊι ἀηβιο ἸΚΊΡΟο. ΘΌ ΡΟ ἰδύ. Ταβδὺ πὰβ πὰπ 
ΒΘἤθη, 180 8116 βοίιθ βομν θη 48.5561}}8ὲ ΞΟΡΘ] 65 (ἰοἰβίθβ τῦῖῦ ἄθηθη Ἰ6πὸν Ηοὶ- 
Ἰέσθη ἐρᾶρθα, Ὑῖο. Τπροπᾶοι ἄθ5 δ δι 0185. (ἀο1 πραχτικὴ) ὑπ 4085. ΠοΡΡΠ οΠοα. 
ΘΟΒδιΘη5. (ϑεωρητικὴ) ΠΆΡΘηῚ ὙΪΡ γὸὰ ἄδπὶ 56]ροι ἀσθροι ρου αὐ ΒΡ οι (ΟΡ 
ἨοΠΙρο; 68 Βἰηα Ὑοιβ πα πΐ8, ἸΘΒομπθη]ιοῖν, ΑΘ ξντο απ Οοτοο εἰ ρ κοὶυς, δ πη 

ἄδ8 ψῖνκ] ον 8116 Τυρομπᾶθη βἰπᾶ, 1πν Τ]Βόμοπ ΑἸ] ἔρον, ππᾶ δι" ἀἴθβο νὰ ΒΘ ΠΘΠῚ 

Τιθινον ΟΤΟΡῸΙ ρο]ουπὺ δύ, [6110 1ῃτὰ ἄὰ οὗνσα οὔνγαϑ τν16 οἴπον ἀμ ΖΕ ρι6π (ἰορυτὺ 

4 ἀ6η ΠΌΡΘΗΔΟΙ Ἰ6Ὲ65 ροβορποίοι Ὑ αὔουβ ἢ ΕΌΡΠΟΡ βαρὺ ΟΥ᾽ Ἐπ β᾽ῦ αΡοὶ 1116 
ἄδν Ξί60616. π80}} πιοίπιθπι ΠΡ σου", Δ 6 πμ βίη ΤΙΘΗΡΟΙ 80 ἰθησίο Ὁπ 6 80. ΔΗΠΔΉΤΗ, 
τνάσιιη γουρ] οἷ οἰν 1 ἄθηη ἄα ὈΠΡΌΡΟΟΝ ΟΣ ΝΥ οἶβα ἄδβ Τλομὺ πῆ ἄον ΕἸηβ θυ 

ἄοβ. Οὐίρομθβ, {μι --τ, α16. 1πν Προπαθ Βα δῖη Ὑ οὐ απιπάθι τᾶ πὰ! σὰ ΒΟΠτη ον, 
γουβίθ }} ΠΌΠΟΙ ΡἾΠΡ' ἴῃ ΒΟΙΠΟΡ ρΟὐ]οβοι ΤΘῆγα 80. ϑγοὶν, πὰ Βᾶρθπ: (16 νοὸς 



29 “. ΕΠΑΧΚΕΝΒΕΠΟ, 

Ἀιῥϑαν, ὡδαὺν οἱ καθ ολιις ὁο.5) οἰ α δαυλὸς ἰῥοιου οβοαθ δυ αδ, οδὐ ωϑοὶ 

πϑιοῦϑδν ον (ϑοθ αὶ ἰδανο ον ὀθλαθ Ὡς οοἱ Οαλθ αα θοῦ, ὡδικὰο 

εοοοι ἰδα θυ μὰ. μὅοι ϑϑνυο,. ον ον μλοα ὁ δᾶ «θοῦ; μὰ. βὅθιν :σβϑο 

Ἀα. ἰγαϑοῦν «ϑνες οἱ μια μοὶ ϑοῖ. ἰμδα ἰδωυρυΐ κϑν Βαδλᾶς. 9. ομρίἰο 

Ἰωδοὶ βὰς δὲ δ τοῦ αςς αι ῖς δον ἰδδιργ οἰσοι μοὶ βιοορθιο δος ἰδμα) 
οὐ “ΘΟ εἰξξιθο [5 : οὐ μοοι [κασι ἡ ὡΣ ν ἰδδόρδοο νυ ρυδμο ῥβικοὶ, ᾿ς οι, ῥοο 

ΝαῖΣ δῦ ςϑὲ κύλβαϑο βαισιτν ὡο) δον οβνο. βαιαυξθοο ἰὰς οὐ αλοο ἰ.. ΗΝ) 

α ὡὸ οϑλοο) οι ; οι Ιϑϑ ον ἰονν ὧδ) οἱ 'δδορν ΝΥ Έ Ψ ΤΙ «ϑομδοὶ μμὼ 

μϑμθο μὰ. θαϑο ϑομϑς συ «ϑομοοιν ἰδοῦν ῥύλοου ον ὐδοδι ) ΘΆΘΣ οὔ. οὶ 
«ϑοιλαϑίο βύυοῦ οοιοδμοὶ κῶν οὐ μιϑα ἐς. ὥθιας ξς οἱ Βαϑ) --- ἰοοι μοὶ ιϑαλροὶ 
τιραυθ ἐδ }} οὐνο θο Ὅσον αλαν ᾿ς ο ἔμϑρο ϑαϑ δ ᾿ξ ὁ μασϑδν» 

θη. ἰμμϑ ἔκ μοὶ «ϑομθο μὸ τ ἰαδγ [Δ.κο μον) ονες 15 ̓ ς ὡραχοο ἡ (ον9 

“βὼ, ὑδὰς 5. ἄϑιδο ασθ δος. υα5 ὡς Μὶ δ γλαθϑαθ οἱ ΒΡ ουδϑο, μοι 
ΝᾺ ὦ "Ὶ .«οιαϑαῦς, ὠλλνϑ ἰμυΐγ τ όϑανς, δι μὸ Μὲ Ομ ΑΝ δῦ αὶ ΟἹ ϑϑλμααι ἐθ 

θα, [βο, οὐδϑ Μομθ ορο - ορμπιθο ὁο (βὸ -οιαυλομεν Ἀν ᾿ς θῦνε οἱ μὲϑ 
Ἰαλὰ ὥοεθοῦν αΘὺ ἰγὰν. σλοὺ σον} Μίδαν, αλλονομ ΠΟ. βονσοις, ΘΟ. υομο ῥδοςθ 

κϑβϑις ἰδρλϑὶ ἰμαρο δ, οἱα οἷο :  αϑῶδοο ον απ οἱ ὥλῥθαθο μα. 

μ5.}} (ϑρϑδ Ἀγ φοἱο τ βαιλσν βαθιὰ δα ῥμαα. οιαθδιν κα 6... οϑογδνθο 
ἰδγαϑ.) μ ἀδὰ αϑροϑὸ οσλο ἔιϑοδμ ἰομματν μὰ ἰθκ ψοὶγ (901 Σ ϑϑμας ἢ 

οὔθ λον, οοἱ αϑοὶ Ἀυβαλς, 9 δυϊθομνο, ἰξϑαα υγοο ἰμ μοὶ βαλος ὁ 

κϑοίο ζοῦν ο οὶ 505 μ9] ἰοᾶλπ. αὐὰ5 } :5 «Ἱωροὶ ᾿λᾶτον μϑιῤλϑιδθο ΘΟ Ἰ5ἷν 

οὗ ϑομσδο λαοῖς), θὰ ὥραυ. [γ0 .00)) ὖο ᾿ς θοου «οαλ αϑροὶὶ [ωϑοἱο 

λαθὸς, μοὶ δώρου οὐ δ.5ο ὁ υϑαροας, σαν ὁ ααϑὶ; ω-- ΜΗ εξ ακοςοοὶ 

ἰμαϑϑο ῥὸ ,οὐοὶ ιϑίο αϑδϑαϑλὶ {|| ἰοθν θιονο ϑομαδν ἐϑ μὰς Δ  ϑΣος κϑοιλαυθνύ 

ΔΝ ὦ ας λοι, οὐ δος ρα ος ὁ δ ὈΝΩΣ ὐϑὲ ἰγοιο μοὶ οιαθμα, ῥοο ἔων 

ϑομδ ον ασονς, σια, 5. ακςςοοἷ»Σ οἱ ὁοοΣ ςοομδυὶ κ. 9ο] - - οὐμῷ "5 9} 

ἰϑαδοαϑὶ οἱ ἱιοᾶ ἐ «909, νον ον λϑος, μα ἐἴοι ἰδαρογο μα {οἷν οὐδοῦ ἐλ οοοὶ 

θδαδωΣ Θομὸ μὰ ἀρ θοο ; ἰολϑδ) δὶ ϑοῦνοῦ ἰσμαο μιθαθϑο «οοοὐογο : βοοοιν 

ΘΙξοςΘΣ οἶκοι οιαθρα ἐο το μὰς μοὶ οἰοβδιν ἰμπ ββλέάαθο μὼν ἰκαυρ ἰγὰρ 
οἱ οΝυ λὴ9 οἱ οοινδνς (οἱ μϑοο. ιδαθογ ἰκκ9. δ ϑραθν (οὶ . «ἔς 9) οο) μὰ ἐ5 μἼλιδου 

μο 5] ἴαϑνς 5 ἰΙααμο -οοδος, ΟΝ οϑο δ» ῤλοοο, οὐμλωΐ ᾿5.; 
ἱμαω οὐν κῶς οι λοον.. τΡοὶ το Μεϊδ οας ἐλο τἰδανρθ ρον [κα αι θιο 

μρμϑ ῥὸ οἱ» μὸν νον }} »9. οὐδαδόδος ἰοοὶ κναν δ ῥδο εἱ Μὲ ᾿ς μον ζροι ἔμ ὧ 
μβαξ τοῖν μαὐΐὶ “τῦλα μ᾽ ϑομωασ νι ςο ἰδαωι ρος οὐ οὗ μο μν5) ΕῚ 

"2.5, ροοΐο ᾿ υγθομ ὠϑάϑιλοοα, ϑν οἷν ἰδάβαι καδνϑιϑιον μιαυίοι. μ0 1} Δοὰςς σοῦ, ο.9 

λα κὰϑ σομοδα  υοον κϑοὶ ἰδ - τορος, οοιδαδῦι, φο κο τμῦ μμοο 
φοβοῦ ἰδϑς ον» ἐνὶ ἐο ϑομνδιλου. κιθῶν, ρλορο δ) ἰδῦνα! δον νοΐ «Ἰοϑοϑσῦ ἈΑ) 

λ......ὺ... «ἘΞ οἷ 



ἘΠΑΘΠΙΌΒ ΡΟΝΤΙΟΙΘ, 28 

γγέσθη. γοπὶ Η]ΏΤΙ6Ι ρΘΙΆ]]6ὴ τιμᾶ βἐαὺς νοὲς Ξθοθα, ψυχαι, σοχολᾶθη πηὰ ἴῃ αἴθ 
Ἐύτρον. οἰπροϊκουον ψουᾶθη" οἷο. Πουπον βαρὺ ον 58] ρα Επαρτῖαβ: 9 ΒΔΒΠ1τ5 
γοῃ ἹΚαρραθοχίοι, αἰ βδυ]θ ον ΔΙ ον, βαρίθ: Τ)16 ΤλυἸσθηπ ηῖ5, 616. ΠΡ νὴ 
ΜΘ μβ θη ὈοἸτοιηπιθα, τἱσ ἀαχοῖ μοβίδηαϊρθβ ΝΟ βίηποπ βἰδτῖτου, Π16. 8061, | ἅ]6 ὁ" 
αὶ ἄον. ρὐυ]ίοιοη. απαᾶθ γοχάδηϊκοη, Ὀθνδηνὺ αἴθ ΟΘΡθομεἰρίκοῖν ἀπῇ ἀδβ ἀοΣ 
όσα ποῦ δυκοιητηΐ πηᾶ αἷο Ἰθανη ον χἰρηζοῖς, Τὸ Ευ]τοππίαιῖ8, αἰο σον ΔΙ ΘΠΒΟΙΘῚ. 
βέδπιπιῦ, Κὔπποη ΔΌ0}} ΒΙΠαγ η. ἄθι Τ οἰ ἀθηβοθα δα πθηπιθη; α16. ρον γοι (Τοῦ 
ΠΘΗπΊΘη ΠῚ 16 δαΐ, ἀ16 τοὶ γορ ἄθη Τιοὶ ἀοπβο Ἀθη. 5] πα], βῖ6. βοιιδπθη ἱπὶ (Του οῦ 
αἴθ ύσβ]θη ὧ(θ5 1 ἠομξοβ ἴπτον Ψουμπη ἴθι" βἰομ. δαΐροιοπ. Εν παππΐθ ἄθπ 
Αὐμδηββῖαθ ἄδπ βέθυπι νοι Αθογρύθη", -- ἽΝ 16. 561 ἈΠῈ. ἄρῃ Β ΘΙ Ίροι αἀἴθβθ βοἶπὸ 
δἰ βυ]Πομοη Ὑ τοι ἀπ ΠΡ ΒΡΊ ΘΙ θ ας πϑοῖ βοῖποι ΑὈ]ΚΘ]" νου ἀον ἊΝ οἷἐ οἶπα Ἰοάθη 
ἜΡΓΟ] θεᾶνδηρι παῦθη, αἴ ΝΥ ἰβύο χὰ γϑυ]αββοι ἀηα οἷπο μόλοι Εἰ ΟἩ] ΟΝ ἊΝ νᾶ θ 
ΔΑΚΌΠΘΙτηΘα,, (ἀἃ8 ὔηποπ αἰο Ὑογβιοοϊίοι. (ἃ, ᾿. ΤΌΤ 6 ἢ) ἰπ ἄρῃ Βυ]ΟΙ ΟΠ ἸΠΒΓῸΒ 
ἨδΙΠροπ πη 716 ἄοη. οἰπχοϊποη νοπ ᾿πηθὰ ΠϑΟΙ]θθοη. Τὰ οἷποηὶ ἀρυβοὶθοη Ποῖβὺ 68: 
οἷοι. γα ᾶθγθ τηϊοῖν, ἅαβ ἀοηθ Η61]15]τοῖν τηῖο ἀγεηρΡ, αἴ8 2618 σὰ νϑυίβββθη πἀπᾶ 
το πὶ {ἴ65. ὑγοροπᾶθ Μἴθον σὰ βὑϊσχοη. Τὐασϑπὶ ΤΠΠτηρϑηρ, ὙΥ111 101} ταΐϊοι πολ, οπί- 
χίθμοι, ἰἐΐα ν] ΘΙ πιθῖν ἄθη Ηθυτιι, τηϊ πιθίποη πιθοῦ αν ἩΘΙΠἸρΊτοῖ δ 5θηπ χὰ 
ἀνία. Βιυ6 τὰν ἀοίποη βόμη Εὐπαρτίαβ, 688 ἀ6υ δι} ἤπππ βοῖθ ἨΘΗ ππμρ ΟΡ 116“, 

Τ16 ον προ. γῸ]]6 ἀἴθθθ σϑμχα γαπάουατα Αὐτὸ ὅπ αἴθβοιῃ ἄθυ οἱ 
δκσθαζίρέοι Ὀδυνδομέοι. ἀηᾷ ποθ ἄθποι ΟἸΔΆ6η. ΒΟ θη ]τθη, αἴθ 68. ταϑοηθη. τγῖθ 

δι: ῬΟΙΨῬοαΒ ἴπὶ δου ἀπ 5 ΟΠ δπιἄ]θου. ἀπ} ἄστη Τιαπᾶο, αἷθ 50} ἴῃ 81168. νϑν- 
ὙγΒη 4615 ππῇ 510}. 6. αρ ἢ Ὀ]ΠΟΚ]ΠΙΟΠΘ Ατὺ ὧἀθ5. ΟΥὐδθβ, δὴ ἄθπι 5[6 πέπροη, 81- 
Ῥαββθι. Ὀ1θβο Νθηβοθθη ἢ αρθα ἀἴ6 Ἰδαίου Δ Δασοῦ ραροι ΔΙΟπβοϊθηρτιπβὲ, δαΐ- 
ΒΟΡΘΌΘη, τπὶ πἰοὺ ἴπ τα είν]. θὰ πα Δ ἄραθπ χὰ νϑυ]ίονοη; 516 ᾿Δ]θὴ. Ὑγ16 
νυ] Τίονο ἰπ ρ. τη πλον Δ αὖ Θἴπχοῖπο [τ] οῖτι Δ ον ἀπ αἴοβοπι Ομ ἀν αΐρου Γ,61} 
ΠΘΡΕ ΒΡ ΒΒ0η. ἀπ 516. πΠΡΘΡΘΟΙΤΘΙ  οἷβθ δηροραβὺ ἀθυ νου ἀοΡ ὉΠ] οἴ θυ ΤιΟΠΡ6 16 Π65 
ΤΟΙ ἴῃ ΒΟ βἸΠοἱάοση. ΟἾἶπὸ χὰ με 0η ἀδ5. σάστια ἀπ πχόχι ἀπ νῖο Πα )6π 
510. ἀϊο Ὑου απ] θ᾽ αὐ δ βώτων, αἴ ΑἸ] οἰκο! πὸ ἄθη ϑδ τη Ἰθπ68 π80}}- 
χυινγείβθη. Ααοὶ ΠΆΡΘ ἢ. 1616. πὸ σϑηδαθθ {ΠΟΥ Βπο θη. [τ ΤΠ τ ἈΡτηβο ρα Ν 6 ]- 
πππηρ' ΘΙ οἰ πβομδν ροβποῃ (0). 1 ΜΆΠΟΙΙο Πα νοι δ] 10} οἰπῖρθ νοι ἄθη Τι ΘΒ. ΠΟ ΚΘ ο" 
465 ἨδΙΠ ρθη. δὰ ἄθπι (ἀν Ἰ ΘΟ ἰβοθθα 1π5. ΒΞ ΤΊΒ61 16. πὶ πη 1Πτο5 ΤΟΥρΡΊ Δα θΘης ἴθ6ν- 
βαί σέ, σὰ χοίροῃ, ἄαβ δὺ 11" (ἰθβ ππ ΠΡ ΒΡΌΠΟΒΒΟ Ὁ 6; ΘΌΘΡ 8πΟἢ 56 βἰπᾶ τὶᾶθυ- 
Ἰερὺ ψόοράοα πη Ἰίδτοη Ονἰπᾶθη ἀπ ἃπ5. δηᾶνθη ΘΟ νοι. γὸπ πὰ, 1656 
ΤΠπιβιδπᾶ παὺ ἴδ, αἴθ ΟΡΘΡ ΟὨ]1οΙι ον αῦου, ρσαπζ Ὀοβομίθυβ ἸθΡ ΡΟ τὺ, Απᾶτα 
ψϊοᾶον --- (ἀ β᾽ ΠΠΠΠΡΈΡΘΠΟΒΒΘη Ο6ΘΥ Καῖχον λα γοθ5. ὑπ ΞΘΥΘΙΊΒ -- γ ΡΤ ΓΘ Πα 
ἴπη οαὐβο θᾶθη, Ὑ761]1 516. βᾶπὸπ, ἀἀ οὐ, 16. αἷθ βΠρθη 16ὺ Β, γορ Ῥομι ππᾶ 
πῃδοᾶοιοβ ον ΕυΠνον. ἀπ 4116 δπάνοη Ουνἱποάοχκοπ, αἴθ Ναίασοπ ἱσαππὶ παπᾶ 
νυ ἘΠροη ἀμ] ]κοἰ ἔθ θθβίθιιθπ θὲ πὰ ὅθι οἰπθη Τὐϊπ]οῖῦ 65. οἴπθῃ ΟἸιἸβέπβ, 
(οὐΐοβ ϑοιιποθ. Τῃ οἴπθμι ζϑρῖ 6] βαρὺ ον χζ, 0: (ον Τι61}} Ὧο8 θββίδβ ἰδὲ ἄδυ- 
ΒΘ Ναΐαν τῖθ ΠΠΒΡΟΡ ἀπὲ] ΘΌΘηΒ0 βοὶπο 6616. ἀθυβοῖθον Ναίαν υνῖθ ππβτο; 50 
ἰδ δῦοῖ βοῖπο (οὐ Ποῦ ἄθιη Ὑ αῦθι. τυ βθηβρΊθιο "), Ὁ] 5816 510}. πῃ {νοι δούοα 
ἅϊαὸ Βοβοιυυτάϊραηρ ἄν ΤΎΘππαηρ' ἄθν Ναΐατθη ἴῃ ον Οδἰτοποόπηθ ΟΠ Ἰδὲ οἵθα 
ΔΌΒΖΆΒΡΓΘΟΙΘα, ὈΘΒο μα] ρἔθη. 56 ἢν ΠΟΙ  ἰ10Ὁ͵80}} 150: 2 Ύγ6888}0 πῦρ οὐ ἄθπῃ 
οἴποθα Ἰζοῦχοι σαπὶ Βθυγοὶβ ΠΟΡΔΠΡΌΖΟΡΘΙ, 815. Ὑγ6 1} οὐ" παῖ {πὶ οἶπθ5 βίηποβ να" ἢ 

Γὶο Αὐπιβο] ρθη θοδδοιέθη πἰομύ, ἀφ αἴο ἸΚΊΡΟΒΠΙΘΠΘ. ὅποι ΟἿ νὸπ ἄθη θχαυβθῃ- 
βξομδπᾶθη Βονγοὶβ Πουδησίθμοπ, Οἶπα τηϊὺ ἔππθη οἷποθ ϑίηπμοβ σὰ βοῖπ, Μγ}186 Ῥϑι]ι8 

ἴῃ Αὐβθη, ππᾶ 1ὸ ἢ ἅϊὸ ὍΤΟΥ ἄ65. σπᾶοη Φόβοριιαβ τππᾶ ἄθ8 Αὐἰδηθῦθ 1ὔα80} 
γοι (ἴβανθα Ιθβθὴ ἀμ ἄοοῖ ἴπνο Οοδίηπαπρβανῦ νουνουῦίοα, ἘΠ οἷθὺ πϑ0}]} ον 

ΤΙΘΡΟυ Π]Ἰοἴδνπηρ νοὶ, αἴ ἄθη απαπιοπ ὨΙᾶγηιπβ. ΕΠ Πρ ίθ ππᾶ 4116 νοὶ ὙΥΆΤΘῚ. δ18 

Ἱπροπα οἴποαι ὄναμπαθ Ὀ]Π1π4. 6 οἷπο Ἰομινῦθ, νν]8. 688. πεῖ βύ, νίοϊο 980Ὸ Τὰ ΑἸοχϑῃ- 



94 ν. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

τοῦ εἰλλς οο αὰ ἰΝϑῦ ϑμκον ον 15 βιαυθνλο πὰς τμοὶν κοΐ τὺ σοιος. μας θι5. ΟΟΟῚ 

δίας τὴν ἰββαθο . Ἀυνϑὶ μὸ μϑὰ ἐν ομλϑ} ἐϑὸ ἰμμα Δϑαϑογὶ ἰοοι οοδοίο 

φανῶν μέϑρο βμυο βοα ον μϑιπ ορα μμυί οονο- ὠπας ἄξιος. αὐλοὶ 

φῦ «ομρδα, (ο΄ο . ογαιλνιν [λαμλαοο ας τωμοὶγ νοΐ μμυΐ οὐ οὶ --- οἰμβοαϑο 
ἀρ, ὁμαλας δὸ οοοίμαο οϑροθ :ἰϊ μοι» ὁρλαῦ ορ ας δὲν ὁθο. ὅμα, ὁο οὐὐθιοΣ 

«Ὁ βαθὺ υμβοίβοας, ,οοῖς, ἈΣις ἰδαυ ον βαρ Ὁ ὡν ΟΣ, ὡο σοι [εἰ ὡοὶ 
Ὡϑυςς, οἱ [5 μο ομ᾽ εὐϑοὶ δὸ τ ϑϑαϑο υΣ ϑραθιντν (βαο μ6}} ἰδφαα, ον θολὸ κακοῦ 

σον λδιαω οοὴ κἹ μϑθοο. βαορθ ον δ ραν μὲ ἰαυσον ἰδαωξ ἔμ ἤορθ. ελοὶ 
Ῥ ἈΦ ϑὸῦ ἐωδνα ὁ υδλᾶλο οιαιθος ἃ,εν χναὶ βιϑοὶ μλοδν ἰός θοἱγ Οὐδαρ δ, 
ὁ! δι, ον ἰλογδθοο ἰϑε βοὸς ἴμοςθῶν ὀρ θαδν υλαθο [οὴοι 'αθῦ βέϑυδδοΣ 

ἴοι ἐδοὶ μῶν. ἔγον μ΄. ᾿ανιγμθὸς. {}5.0. μ.50) ὁ ἰαδοῦ ἃ. ᾿ρο τόμον ῥλο ἰμϑϑο 

Ἀν ἐθυγεθν εἰρῥα σνμϑν οϑὲ οιρδος λο βυκαῦ ὥϑαις οὶ υοἱἷο τον ϑ βϑ οὺ 

βαλϑ δοὶ μὸν, βόοιο .[κλοο. βασμο μομβ οὐοιατι ραν {{|9.5 5. νοΐ οὐνος. κου βαα9 
βιαος νς ΙΝ ϑλμο μθο᾽ δι ὁ διδὸν ϑομθο βλο τὸ «ον ’χλσο μιονυΐν 

ψτόϑιο υβλκίαλο ναι, (βοὸ οιοδοὶν μῶν μ ΔΒ θκυρο βόοιο οἴμοας ἰκϑϑσον ἰδϑαϑὺν 
εἰονῖν λοῦς μογοι ῥοο. ἑμομα ἰδ Ἰὰς. βούοι ῥοο .᾿αγαοῦ βοοὐ λοὸ. Δ... »»- 

«Ἱ Βα. . .Αϑοὶ .δγοϑυ βυυολλονς Φ0. μὰς ᾿ολον ὡθο. βαςς Ὁ οὐδ λοις μ5λοι ἐθο 

τοὺ --- ̓γομῶρ οιδιϑιδιοδ οὐ ον εὐ βρα θσὼν ον νυν νιν ων ἰγοὶ ὡθ ἰραυὲς οἱ μα. 9 9) 

96) :]ιδαδ ἔρος Ὁ «οοΐδοὶ, ἰϑοὶ μος Θθρϑν [γα οο᾽ μὰν «βιϑον δδνλν {μι |ναθ τὰς μοὶ 
ἙΟΘΣΘ) οὐ Ἀδι θ᾽ 0 οὔδανν μα α.9 ιθομλο μὸ το δος ἀρ θ3 "15 'ωῃ}) οβεραβιϑὶ 

ΘΟ : ἐδνϑο γ ωον μαι ἔγοις ἰας οὔνον μοὶ δ ξϑῦν. μοὶ ἐλγαιν οον Νοὶν ς μομο «οὶ 
:}}5 μη μοὶ ων ὑμοΐ ἢ. Δ βατο - ἰοῦ μ15 ὁμῶν; βραϑο ὧς δ Κ) 
»οἱ τρ ϑοῖν. λοδο ,9. οἷδϑορο ρο σα ιϑοιίαυσιο,, Ἀὲ ται ἔρῳςθ» δ νονον, 

υὐοὐν ἰξῳςθ «μοὶ οὶ, ΝΘ. ίομθο - ἰϊα.5..55 οἱ [κω}) οἱ «ἰδοι μα ον" (ϑλϑ ον 

-ὐῦλα οὔ. βαλας μοὶ ὡὼὸ ἐϑὸς οὐ μοὶ ὡς μμυ βοαλ ϑύμβο δοῦκα ϑῦνΣ 
ἐΡΉοο μὐλ γ9. πω ἢ» ταϑὸς μΞικϑ γον μον. οἷα. «9 οὖ- "ἱ 

ἰδ. οἱ οὶ λον -- ἰδρ ρνοι μυλ ιν μὰν {150 {λας μοο βλον ἔδόδας 
«νοι τομθο ρα] ̓  9] κϑοδν.γὸ ἶςϑαα ἔμ 'ΩΩ, «9 μωμ} .4᾽ ο ᾿}αῷ} 

Ιβαο. ἰομπ οἱ τ} κτοδ ἄορο Νὰ5) νοὶ οοδαυλο ομς 1ο μαῦ ἱμον. ἰμρα. 

ομϑὸνα, Νϑλον ἢ) ἊΣ τ Νὰ οἱτπιρος ὧο μβῳς ἐμοὶ μϑδϑο. οὶ. θοῦ 

Μΐο οδαν Νεο ΟΝ Ν δ10 ϑομὸ ἰϑ 915 Ὅϑυ εΐν υἱκοο δ 1ρο 

.Μο. μδώγον οιδσδον (μβοογο {πιν. γτνο δουλοΣ ὁμααν Γαθὸς μϑι δα ὅ.90) ἡ. ἐμ] 
ἰρϑυδουο :μαιᾶς ον ἰδδις μϑοδ ιν μὰς μον ἰδδικῦο μές μεοᾶθ) «ϑομῆ!θ }" 
θᾶ, οὐϑαων βραδλθὺ οἷο, Θομρλὶ ϑνμοα, βαϑγ ομομαν. ϑνδος πε 
μα. ον οἰδοο νοἷο δ ροο ἐο ΟΝ ΝΞο ΟΝΝῚ Δὰν τᾶ μμο μία 

ταῦ φέϑηδδο οοομν νοὶ μια δ δο᾽ ὁϑοὶ -«ἶς δθον μή μὰς μρϑλθο «σοῦ. 9 

ΟΝ δωΐμδνο ἰοῦ" ΟΝδΙωΣ ὦ δον «κϑο. βοίο μου, ὡλϑὺ μῆνα, βϑαρας 



ἘΠΛΘΠΙΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟΙΒ. ΡΠ] 

ἄυῖθα, [ 818. δοιύον ΟΥ̓ Πόσον πιηᾶ Ζοϊ ροηοββα (65. βο] θθῃ πᾶν ΕΡοΙη ; Ζὰν Ζεῖξ 
ὅ6᾽ ΑὙἸΔΠΒΙ Δ}: ΘΓ 6ἷη {πο ρον Ὑ οὐἸττηρ ἔοι: ρορθα θα ΤτυρΊδαθθη, 26. πυχοῖίθ 
1 θΐθ σαὶ 6 θοη οὶ 8158 τϑοπ!ρ] προ ν ΠΕ ΞΗΡᾺ ἴῃ (ον δ δβιθ, ε18. Απβοπουθῦ. 
Βεὶ ἄοσπι Ἰούχίεπ δῖνβ ἄϊ6 ΒΙϊπάμιοιθ ἀν Αὐρθη, 716 65. ποῖβύ, ποῖ δὰ} (5 ΠΥ 
Ὦρδν, οι ψψαχσᾶθ Ὀ] πὰ Πὰν ἀἴ6 ὙΠ Ποῖ: ; α18 αἴθ Ομουβέοη. ἄθυ ἹΚΊ ΡΟ α ἀ85 χπορτῖθῃ, 
βέϊθβθοι βίθ ἴππ| ἀὰ5. (ΟΡ ἸΚΊΡΟΠα Πασϑιβ, ὟὟ ΘΙ ΟΡ γοὰ ἀϊοβοι ἀνοῖθα πππ ον ὙοΓ- 
ἔλββου. Ἰοποβ Ζιζαθ8 ἰδῦ, γουτηῦρθη 510. πίοηῦ δηζιροθου, 16 ΕἸπΙ πιο νγοὶδ ΔΡΘΣ 
ἀ186. ρΡϑα]ο οι ΤιΘσ θη. 1668. ρἸΒΌ 10} ὈΠπἄθηι ΤῊ] ἄγταιβ σοὶ ἀθηθη ὉΏ57 65 ΘΙ] Θπ0}- 
ἐοΐθη Τὐπᾶ ον π5. β᾽η, τηῦραπ γον ρ Πιοπαΐο πὰ ἀἰθβθθηι οἴποπ ΒΘΙβρὶ 1 ουβοιθη: 
{θπθν ΑΙ οοἸΓὈ]Π]η6 Ἰουρέθ βατς τγῖο ἄθν νϑυηποιμίο Οαῖρθποβ 150: ἡ ΝΘΟμἄοπι αἷο 
6616. ἴον ἴῃ ἀ6Ρ Ν᾽ ου]ϊπάπηρ; ταῦ ἄσπι ΤιοῖΡ σοπῆρομα σου πῖρὸ ππᾶ ροϊδαθονῦ 
ψορᾶθῃ δῦ ππα 1Π10Ὸ5 (οἰ ρθη 1068) Δ 6868. 516}. οὐἹηπονὺ ὑμᾶ νοὰ ἴῃσοι πάθη 
5100} Ἰοβροβαρὺ δὲ, βίθιϑὺ βἷθ γὸμ ΠΟΥ δὰ πα Ἰτουητηῦ ἴῃ 5 Ραγδᾶϊοβ; --- 5ὸ τοᾶδῃ 
ἦθπον ΒΒ οο τ] 16, ὑσὶ ἀν βοὐ]088. ΟΥΘΌΏΘ5. πη βοῖῃ ΒΟΒΠΠ]6ν, ἄν Νῦν ΑΡ0]11- 
ΠΕ1Ὶ5, 815. Οὐ 448 Ῥδ 165 ἢ ἩΠμ16] Ἰᾶρο, υὑγᾶμισδμα ἀπβυὸ Π]ρ. Ὑ ἄξοι" 65. πίοι 
ΘΠ] ΘρΟτΊβο ἢ. ροίαβθ᾽ ΒΆΡοῚ. --- Πουῦ, Τἄπνὸ ον Τουὸ, οὐρδῦσυ 518. βῖοδ. ὧἂπ ἄθῃ ροἰβὺ- 
πόποι (λογικὰ δενδρα) Βδσχηθα; ὑγϑμ 516. 8 ἴῃπθα ΠΟ] ΤΙ Ἰτομπ πἰβ ουϊϑηρὺ Πα, 
τορὺ βίο ἴῃ ἢν" ᾿ἱΠΊΠΠΟΙ τὰ8}} ἃν ΤΥ πϑὸμ ἄν Ὑ οἰβῃοὶξ 685. γο] σου ποπΟ 
ΤιϑρουΒ πα 516. πϑθμιουἐ 8101. θη [6 θαβθθαμι, ΟἸσβαβ. ΠαΡμα πτοηᾶος 16. βῖο ἢ 
Ζαπῃ 1]. (Ἰοἰδὲ ἀπ νὸν ἄδ πὰ" γϑθγοη ΕἸτοπμ ηἶβ, πη γὸμ ἀα χὰ οὐδ, αμᾶ 
νου ἄὰ σὰ θη νο]]κοιηπιθηθη Πίηροι, πη γοὸ ἄδ ο]Ρὲ 516 ψ]ΘῦΘυ συμ Π]ρ,. 
(ἀοἰβὺ χαγίοῖς", ὙΜῚ86 τϑῖπ 6. μ]ρ.. ἘπδρῪ 5. γοη Ἰ656:".. . . .. .. θαχθαρθη 8116 
[Ἡν Βν  ᾽ [5116 θη θη ΜΠ ἄππιον, 416. βϑίηθ β θυ θη. ρϑίθβθα πᾶρθθι. [πὶ ἀθι ἀνιἐέθῃ τοῦ 
Οδηύασῖθ βαρὺ ΘΕ: 9,868 βἱῦ πὰρ οἷπο Ερπϑαθσαηρ,, Ἃ16 πὶ ΑἸΙΡΘΠΌ]οΙκα (1 ον. 1, ο) 
8110 ἸΚὄρρου ὅθ γον πη] ρθη. ΝΥ ΘΒθὴ. (σώματα λογικαὴ Ὀούμ θὰ πῖρα, αἴθ ὭϑῸ] 
ἄομι ΒοΙΘἢ] (68. ρουθοιίοη Π]ο θυ 5 Ἰθάσπι οἰπχοῖποη γοπ 1ππθὰ ἄθη ΠΟ ἢ ΒΘΙΠΟΣ 
Αὐροοῖῦ ροῦθη ρα, θη Οἷπον σὰ Ὀθιδυρύθῃ παρὲ, 05. οἴθο δῦβον ἀἴθβον 4}}- 
Θπι θη θη. ΕΙΡΠΘΌΤΙΙΡ; ΠΟΘ]. οἷηθ 8δμγο, 80 ἰϑὺ ἀδᾷ5 οἷῃ Ζοίομοι ον ΤΠΠν συ παπ Μοὶ 
ἐπὴν ἀον 488 Ν᾽ ουβίξπανβ 465 ρϑυθομίοι (ἰθυϊομίοβ οὐέθβ πἰομὺ ροΐαβθὺ παῦ“. πὰ 
6 χυγοϊδομ (ὑθηθασίο: ,1)85 Ἰοχίθ δυο 465. σουθοιύοη ΠΙοδθυα θονγὶ νει Ἰκοῖπ8 
ον παοσιηρ (ον ἸΚῦσθον, Βοπάθθῃ. οηὐίονπῦ τὰν 1Π}08 ρΡΌθ6. Τι6] Ὁ] ΟΒ]κοὶ δ, Ιπἄθηι 
65 ἴβποη αἰ ἘΝ ρΊτοῖς οἱδὲ, ἴῃ Ἰἤσοπι ἔνθ, ἃ. ἢ. οαὐνγοῦου πὶ Οουϊομές οὔρυ ἴπὶ 
Βοῖομθ, ϑαβζαθδτνοι", ΕΘΗ Ϊ8118 πὶ ἄν αυϊζίο Οοπίασῖθ: ΠῈΣ ρ ἰδέ] 6. Τιοῖν, 
ἄδῃ ἀϊδ ταδί ]θρΡοη νου ρθη Δ Θβθη ἅτ Ἰἰϊπρβέθη ΤαρΘ Βη]θρθη, ἰδὺ πἰομὺ οἷ 
Βηᾶνου ἴτ (ἀορθηβαὺς χὰ ὅθ, ἄθῃ 516. Δυρϑὶθρὺ Παῖνθιι, βοπᾶθυμι ρσϑᾶπχ ρθη 661- 
Β6ΙΡΘπ, ἀθν" ρϑβδν σψανάθ πὶ Ὑ ΘΥ 6811 0} το, ἄθηι χίθηθη 516 ἸΠΥΘΡΎΤΘ5]Π10}} 8ῃ, τνᾶ}ι- 
τοπα δὲ ρουδῆθ ἀαβίθην ἀπὰ οὐὐ ρνοϊθυς. (1 Τρ. 38,.ω. ϑ'ϑρύ, ορϑιορ). 

ὙΥ 85118}}} οὐ ἀἴθβο Εν κοπηὐ 1886. 8]]Οτὴ8} ἴῃ 100 Ἰζαρινο] σοίαθε Πδὲ ἢ 
Το. Θτππᾶ, Ὑγ651181}00 ἅϊοβο ὑσιῃἀθυθασθη ΕἸ Ἰτοπ πα 586. ἴῃ 16 100 Καρίθοὶ δὉ- 

βοθθ ὃ βιπᾶ πη Ἰοάοβηιδὶ 16 10 δρυροβοπᾶδυῦ ἀπ ρ]οϊο βαιη ἰπ᾿5 ΑἸ]Ο ΘΙ ]ΠΠρβέ 
δροπίογὺῦ ψουᾶθηῃ Βἰηα, ἰδὺ Π80]1 τηθίπθπι ρου ϊηρθη ν᾽ ουβέϑπαθ ἔοϊρόπᾶθν, ΤΠηΒ6. 

θῖν Ξρυϊομῦ (001. ἴπ βϑίπθηι 1Θθοπ υϑοϊσοπῖθη Εὐγαπροιϊαπι ἄρον ἄθπ βαιπθη βθῖπον 
ΒΟΙΊροιι [μ6]τ6 4180: τπϑποθθν [6] δαΐ ραΐθθ Τιαπᾶὰ ἀπ Ὀνϑοιύθ ΠΕ πιοέ, 80 {ἈΠ 
παπᾶ 60 ἐμ] πὴ πηα 100 ΕΕΠ]ΕΡ. ΠΡ ΙΒ  ρ Πρ’ οὐ πδοῖὶ τηοίποηι ρου ηρθη Ὑ Θ βίαι 
απ π80} ἀν᾽ Ὑ ϑυτηπίπιηρ 4085. ἨΘΙΠ ρθη. 815. οἷ Ξγαιῦο] Εἰπ αἷθ Εν οί ἄθιν 1610- 
1ΙΟ θα. (βου Ἰβο πὴ) ϑθοῦο ἀπᾶ ἀον Εγτοηὐμῖβ ἅπιγοι 16 Ξῖππα (ποτ εὐ 468 
ἔπιβουθη ΟΠ δυιο:Β ἴπι 1.6106) ἀπ 68. 16 ΠΟ] π (βοπια 56 η) Θβθίζοϑ, ἀὰ8 ἄθμ 
ππτη πα ρθη [5.08.6] Βου τ  ΓἘ]16}} ροροῦθη γυσᾶθ, πη βρυθομοπα 6: ΤΠ] Βα ΒΟυ ἀπ Πρ; 
ἄον ὅϑθτα ππᾶ Ἡοπαᾶΐο ππᾶ Δ οοίιθι, 16 βίοι. πδὸ ἄθν 7881 80. τἱοιθσθῦ, ρθη 
ὅθι ονίθα Ῥϑα], Τὺ 50} }} πϑτη] οἷ 416 ΘαἸαύίοσ, 3 ἅϊο βίο}. νὸὰ ΤΌΤΘα. νϑυ]οῖῦοα 
116βθη, ἴῃ ἄθπι Εν ΚΕ πᾶ ον Πϑβ πη Οϑβοὺχ [5108.6}8 χὰ ὑγαπᾶθ]η, ΤΟ] Θμἀθυιηδβθη: 
πᾶπ 06, ἀἴ6 ἴῃν αοὐὺ ουκαπηὺ μαῦ, ΥἹοϊπηθιν" νὸὰ ἴππὶ οὐ κα γουᾶθῃ βοᾷ, 
ΑΒ θη οι ἃ, Κα, 09, ἃ. ἡ 1.9. κὰ Οδἐἶσοη, ΡΒ]. δὲ. ΚΙ. Ν. Εν Βιπὰ 18... 4 

-“ ο 

ΠΣ 



80 Ὑ-. ΡΙΑΝΕΚΕΝΒΕΗΒ, 

πϑι οόμθοο "καόλοοο ἰϑβο βοο ϑἃ ἀοοὶ οὐο δ. αϑὸς οναθο οί, εἰθιῖν ὡο 
(9ο᾽. αϑυρον ΟἹ ὑὴὲ «οἱ ορδυ τᾶο μθμο μβοᾶ, :ιϑοῖν. ογθιοι νι λον, ολοὶ 

ο. ὑῶν. ὯΣ. )ῳῷϑὦὲϑΝοὺ ον τ]ωυοῦ μας, 90. βσασδαυ.. αὐοι μμθιϑον οἱ οὶ το] 

ἵμβο ᾿ϑἰν βαϑιδθο ἰομβᾶδν ἱδέμοο ἰβαυδονοὶ μὲν λαυρο ἔραν, ὡὸ ἰλαλθρο Θδος 1» 
τον βάάλδο μερᾶθ μϑὸ ῦ ρϑθο μοΥὴ ὁ ΜΩ υμοο υμαγαο) βυοῦο 

Βοὺ «κομοδδίο οοϑ ἱδρὼς ἰδώρθο Ολμοὶ,, οὶ ἰδὰρο ἰμαδν ῥὸν το αλοῶν. ὀΐδ- 
:-βαδλᾶς. |!γὸ Βααᾶς 2 μ39}} κλο «αὐ» ἈΣ- Εν δ] μα Σ οὐ ο (5ἰο) «ϑῦνν 

δ ὩΣ μὰν οΣ ἰμοϑ. ποῦν μροᾶθ, ιϑοῤοιαιθο ἰυυοὐ βοθολοιο «ἰὔσονοσλοο 

βοῦμο ἰλολω ἰμὼς καδ) ἰδωρας ἰδιμν μρβιρου μοὶ οοὐ δσοαδ ἔρμος 89 

ϑο αι ο ΘΟ δῦ» ἰυα αλο οἱ ἱδανρο ἰδαϑὸς, δς δυο ἰΝάοο δ 

μιαλλα, οι εἰδνλααλο ἰμομμθας ὡθὶν ἰμθιϑον βρανθὸν. τβῦ κῶν ομο οἷο μυυοῦ ϑαξϑ) 
οιδδαϑθοΣ θοὴν ἰδὲ «ἱ . βανοας ὡθχοῦ ϑοβνοςς, ἐρᾷν τς 69 [}}} : ἰϑόμαλοο ἰδϑιλθι ὁ 

᾿υδδϑ γος ΝΘ ἰμϑοςς ιϑίο δοὶ ἐὸν εἰδαυδλοδδο | μαος ὁο ας βαοῦο μ5ὸ ὁ) 
Νὰ3 μονα θοῦ κῦοα, ἔμραν, δ αν οἷο. ἀϑομ!! γαιῶν ρον, ὑὐβος δαΐκοαθο ὁ 
ἔρόμαα, ἰμροῦϑν ἰδονισλο ὀΐνιοῦ ἰϑοο σας οἱ οἱ μον ἰο -- - ἰλαθιλλο μωο 

᾿ουΐο ρρο ᾿ωνο μ)0 ἰδαλβαϑο βαροοὶ ων μμμοὶ εἰδιϑοῦ ὁμολλθ λοὸ, λον μη μ! 

Δα ἰδλοοδδο ᾿μοοοὶ ἐμ ΟἹ ῥο ἰγ8} ἰνομϑιο μι ϑοὶν ἀρυο γϑϑο λοοο Νυΐο νμοίο 

ἱδδρ ὅν ὍΘΟΛ τ ιοαλοοοὶ δὰ 9. ο λιμις ὁ ραυροδὶ οὸςς, δυεβὸ «οαχροοὶ 5 ῥὸ 

μ}γο ϑοϊ, ἰομαῦ, ΠῚ .βοᾶοοο ἰ'πβαῦ ἰδδύρωο ΠΕΣΤῚ βαδλας ὁ ἰομᾶα μα ἰΝαυοῦ 

ταῦ βογϑς . ᾿δγαθυοΣ ῥοΣ ἰλαϑἠο μαθονμθ) νοΐο ἐῷϑαροο βασι ἰδδι ον βου ραας. 
«δῶν ἰδώμθοο ΟΝ ΑΙ ἰδόμιδαςς ς. Ἰΐοξισο τ λϑα, ἰδύμοι, δοιλιαυ }δὺ 
μας λαϑι, [9 τὐδοο ᾿θε δ. ΘΟ, ἰοδιοο {7 μα «ἰαθο ἰβο αϑϑα μα» (ϑομόδο 

μβμῶ θοῦ ὧὦἱ (ϑοββοο ἰὸν ἰμὼ ΔῊ ροβνο τόδιο ον. [λαοῦ 

: θ0ο᾽ ἐμοῦ ο βλϑλίο ἰδ ο οὐδ αδεθλὶ αϑθν μὺ δοὺ ἰλλθο ἰοοβνοο οἰλαδυρο 

ωἱ οοὐ ὦ. οϑἊ νοΐ ας δος, ϑλλνο), ΠΣ μον μὰς ἱμοοὶ τας ΘΟ 

ο»ϑ ϑο ομθο χὸς. ον. λομλ νοῦ» ἰδδιο βαδ σβο -οδιροὶ ἐγ] κϑοῦυϑθΣ 

μραϑλϑυ [6.9 9 αὐοιο..-. τὐοί ὡλαδοις, κῦδος, κϑῆαϑο καυβ δὶ, οὗν. οἱ 90 

ιϑοβνοας, Θομδόοο οὐδ αο τ ρας Διο [λα] 9. κῶν αϑιϑῦ θαρασο [μθαλθῦ κοϑι 
[μι 5655. μοὶ μαυκο οοὶ ἐμοίγ οἱ Ομ φνομο, οἷο ἰας. ῥίον, ὁμαϑοιβ μαοξοο (1) 

ον αδοΣ οἱ ΒΩ τἰδαυρο πα Ν λιν γ ωο ἰδ νι [᾿α5}1.95 {μδν.97) βϑ.οοι ὦ εἰδβορο 

τωσαϑ κασι (μὸ μοὶ [δον Θοςεθθν ον ἰρονο «ὔλϑμο ὀμπ μαῦρο) εϑομόϑ 
9’; .ν5. Μο ὦ5. ὡοϑὶὲ οΐΣ βοΐ τ μ ϑοομ (ϑοθνοὺ ὥοῖο μὰς τρϑας ΘΟΟΗΣ 

εἰς ἰμάϑο ἰὸν μὰ «οἱ οὐϑὶ «ϑοομ τὰ κΘ «9939 

«Μοο διο ἠγοὶ ἰβωυϑδνϑαο ὁμδω δυμο μοὶ» οαϊτδ λον ἐιὅλοο «οὐ 

το" λυίνς ἃΘ ὡὐ δ), αι μοο ἰδδις, δῶ. ρομδο μοὶ λα οΣ οὐδ υδδνϑλοῦ οὐ τϑμϑο 

μαϑι δὸ μα 5 μοὶ γλάλδο οὐδ ὁοΣ μϑοι δ λλο οἰδοα οὐ (μο}}, δι φόμβοο,. οὐ νέθοῦ 

ἰδαδιο ροσῦ δοΣ. μοὶ τον ζὸΣ ἰδϑαϑν ἀροοᾶδιν μοῦσαν. ῥοῦ οὶ εἰρτοεθ ἐθο }] μοὶ 

α....... 

«---.--.-. 
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Β01ἃ 1ῃν θᾶ ον ππηρο το σὺ σὰ ἸΟπθ ΔΡΠΙΒΘΙΙροπ Απΐβηρθη, ὑγῸ}] Ὁ ἴῃπθη τίου 
ππξονυίδπ υγουᾶθη, ἢ] μὲ Τρ πᾶ Δίομαίο παπᾶ Φ8πνροκ  Τὴ85. 25θ Ομ ρ ἈΠ Πρ 15ὲ 
π80}} τηθῖπον οϊπθτρ οἷα ὅσια} 88. σοἰβεῖσθη (Ρποιπια  βο}!6Π) (ἰδβοῦχζοβ, ρ- 
ΒΟΠΣ 6 θη. 88} 16 ΤΆΪ6]η ἀ(ο5 Ηόρζοπβ, ἴῃ Εἰ μ Ποῖ οἰ προρυαθοη γὸὰ ἄρον απο δα 
γουτη ἐδ 465. ΟἼΔτθθπΒ ἀπ ἄθν ΑἸραϊθαρ ἄον. ΠΕ]. Το, Ξο τπχορᾶθη ΨὴΣ 
ὙΠΙΘᾶΟΣ ΡΘΌΟΤΘΙ γομ (ἀοἰδὺ, 0} ΤΠ θΟμβα 6116, Τ6π6 ΒΘ μ]610, ἅ16 α16 Τϑυΐδ “Ὅ6- 
γε κῦ, Ὀοσιροι. ὙΡ ππβ ἀπνοι ἘΣ ΠΠΠππρ' ἄον ΘΟ οθοῖο ΠΡ βθ : 5ὸ. βἰπα πιπᾶ μοίβοπ 
ὙΣ οἷπθ πθὰθ υθαλαν, οππ τσ ππῃ ἵπ ἀϊθβο Ὑ Θβθὰ ΠΟΥΔΠρΡΘ  ΘΟΙΒ6η εἰπᾶ 
απ πῆβτα ἴημα --- 16 ἀγδαβθη ππῦ ἀνϊηποη --- βέανὶς ρονυζορᾶθη βἰπ, ἄλπη 
Κοιησηθηῃ Ὁ σττη ΒοΠδτιθη ὅν Ἰκῦτ ρου Ποπθη. ἀπ ἄορι ΡΟ ]οόβοι ὝῸΙδ ἀπ γοῦ- 
βύθιθη Ὧ88 Ῥπθαπιβεϊβοϊιο Οοβοὺς πὰ ἀϊα (ἀϑυοίθ (ἀοξέοβ. --- Ὁ 10 ἸΚαρίξεὶ ἅϊ6 
γοπ 6ᾶθπὶ 100 αὐρθίσοηπὺ βἰπᾶ, Ἰοχϑίομπθη. πδο ἢ τη. Δ᾽ ϑἴπππρ ἄθπ Α ὈβοΉ]αβ ἄδν 
γοΠΠτοσηπιθπθη. ΤΟ ΠπΓπΪ8 Π80} ἀ0ηῚ οἷπθη οὐ ΒΑ θΘπο Ὅοβθη ὅθτ Τί, 516 
ΟἸοαρατὺ 510} ἄθῃ ΒΟΠΊΡρῸ θοϊοα. παρὰ ἄθδπι δ β ἴσος ΕὈτ βοησί ἐξα ἀπα ἸΠΡῸΡ 
ἄπτοῖ αἴθ Αβκθβθ θυστοιούθῃ Τί] ο1; Βομοπ ἴῃ ἀΐοβθια Τι ρθη, χὰν ΒΟ ρα ηρ' 
ον Ηοῆππηρ' δα 16π6 νο]]θπαθἔθ Ὗ ΟΠΠἸτοιηπηοπ οὶῦ πᾶ 468 Γοδιρορνυ πάρίοη ΟἾδα- 
Βθηβ, ὅδ᾽ 8116 ἅδν 61} ρεϊιτουχίρίθη μβΘροη 4116 ζνγθὶ [8] Ὀοϑηυ, Πδ5 Ἀἴνβίο- 
τἴστη ἄρον .10“ ΟΡ ΠποΡῦ 80. 661 ὈΠΘΠΒΒΡΡΘΟΒ]ΙΟμοα ΕἸη νι ἀ68 58] 1ρθπ Δοβοβ 
ἴῃ α16 ὝΟΙΪΪτο, γὸπ χὸ 18 ἀπο 16 10 (Δορθούθ δυΐ θη ΤΆ 6] βυτηθ  Πβοηθι Ὑ οἶβο, 
τὰν ΓΡ α16 βτϑο! θη, σοροῦθη νγαρ θη, πη δῃ 16 ΗΓ ὈἸτα 65 ἀπ ἔθη θη. 
(ἀοἰβίθβ 10 Τάρθ πδὸ] ΗΠ πι6] δ νύ. ΑἼἸοὶ] σθηπ οἷπον σὰν ΕἸ συπρ' Εϊηνγοῖβε 
δ} αἴθ νο]]βυδτα!ρ Βορυθησαπρ' ἀπα ἨΘβἐϊπιπλππρ' ὅθ᾽ σαησθι νΘυπ Πρ 6 οἱ ὁ 
ἄσπτοι ἅἴ6 10 Βοβιπητηθπρθη, σϑῆν ὁν, οἸδαθ 8. 1ο]ν, πίοι 086}1; ἸΟἢ πηρῖπο αἴο Καξο- 
βουῖθη: Ὅθβοι, Οπεηε δε, Ανϑ, ΟΠ Ι η8., στο, σϑηπ, ΙΓ ΠΟ, Δηρ ΠΟΙ ΘΗ, 
ΑἸκαῖν, Ῥαββῖν. 50. βϑιιθη 80} ΕΠΡ ἀπβΡοη ἘᾺΔ]] (1η ἀἴθβοπὶ (ἀθ οἰ πη η͵8) σοπ Ἰθηθηη 
οἰηχίρθη ο]ροη Δ οΒθη. (ουσια), ἄὰ5 ὮΌΘΙ 8116ὰ ὙΥ̓́Θβθη 1βὺ, 8110 ροβομ θη αὶ 
πὰ 8110 η οἷπι ΘΠ ΘΙ ΠΠΠ18 δῦ, 1656. σοἰβεϊροι 1ὑν το π5βθ απ5, νουτηϊἐ ο19: ΝΙδιπθη. 
απ Κῦτρον τὰ γοτίθ πη 1ὐυ]θηη ηἶββο, ὙΥ δἰβῃθίτθη ππᾶ Ὑογβίδη δ ηβ --- ἀπ 
ΒΗθτουβοιΐβ οὔπθ Νϑιπθη ἀπὰ Κὄνρον ἀπὰ δ οσὲ [ υπ Ἐτϊτοππξπῖθ ππᾶ ὟΝ οἰϑιιοῖς ταῦ 
πιπᾶ ὙοΥβυ πα ηἶβ, 818. δἷπ ΑΠρο]α πη οἷπο απιᾶθ σοπὶ μ]ρ, ΟἸοἰδὲ, ἱβ ἀϊθ Τιαπξθ 
γογβύσιημηθη ππ αἰθ Ε]τοππ μΐβ δα πνὺ πᾶ ἄθη Νδηρ6] ἅϊ ὙοΙΠοπάπηρ Κυῦπί, 
118. α16 ΘΡΙΘρ ΙΉΠ]ΠοΡ ΔΌΡὅτοπ ἀπ 6146 ΤΙ δαρίθν. τοῦδ Βοβθη ππᾷ Βυββαβ τπ|- 
ψαπᾶθῃ ὑγοσίθη. Τοσὺ Ἰαρὺ Κοίῃ ὙΥΪη ουβίθσπι αἴθ ΒΙδΕίΟΣ γοὰ ἄθη Βἄππιοη ππᾶ 
Ῥδβααθ]} Ἰκοὶπ ἀπ|8}} ἅ16 Το μδῖ δ, 4116 Ἡ Καπηΐπῖββο ψουᾶθῃ χὰ οἷπον ἘΠΙτοπηξηῖ8 
πα 8116 Ασύθη ἀον Τ᾽] χὰ οἰπον ΗΘΙΠρ καῖ , 4118 Ζ8}]6η, α16 βίο σοῦ οἷπβ 
ΔΌροσνσοῖσ μαλέθη πη σὰ 2 πὰ ὃ τπᾶ 4 ἀπ 10 (ρον Βαπητηθ) ρϑυγονίθη εἰ, 
σγουάθη νυ ]θᾶθν ἴῃ οἷηβ γοροϊηΐρι υγουᾶθῃ, μη ΕΒΟΙ ἀδεθυπηρ' (κινησις) δ Θυσὶρ. 
50 ἸΘνὺ τπ8 6}, (01 8116 (Ὁ οἸπιηΐββο σουβίδπα ἀπ ἴπ 8116 σοἰβεϊρα ὙΝ οἰβμοὶς 
οἰπρθυσοῖῦ γᾶ}: 581168. ἰδὺ νὸπ 1ππὶ ὑπ ἴπ ἴππὶ ἀπ ἀσπτοῖι 1ῃπ, ἴππὶ βοὶ Ῥυοῖβ 
ππα ΠΠνο ον ]ρ] οι" (Πὅπι. 11,5). 1)88 ἰδὺ αἴθ Ἀσοπθ ἀβι" Οἰθυθο ει ρίτοῖθ, αἴθ ταῖν 
ἄρῃ 10 Εἴπρθιη (6. σθομίθπ ὑπαὶ ἄθν Ἰἰπίτοα Ἠδπᾶ ἴπὶ Πἰοπβίθ ἄον (ον ϑομἐρίτοῖῦ 
γΟΙοπαοῦ τὶν ἀπ ἄδροι ἀπρο]ᾶ {ΤΠ θυ ρ δ) 8116η Βοΐπθη ἀπὰ ἩδΙ]Πρδθη σατῃ 
σοιηθίπθη Ναύχθη. ΒοΠοῖ ἰπ ἀϊθβοπι ΤΒθοι ρορθῦοι τϊσ ἃ, δ} ἄθη Ὁ ΟΥ ἔθη ππβτο8 
Ἠοροα πὶ ἀν ορβίθῃ Οδπίανίθ: σοηπ ἀἴὸ Ἀυοπθ ὅδ (ἰογθο με ρ τοῖν ἀ16. Εν- 
Κοηπίπὶβ ἀν ἢ]ρ.. ΤΥ δύ, 5ὸ τγαυᾶθη ΟἸ ΘΗ θΆΣ ἀπὶ Τὐπ46 ΤΠ τῸ5 Κ ατηρίοβ (Τιπ 68] 
16 Ἠφ]ροη πὸ ἸΏ ροἸυῦπθς. ΠΆΒΒΘΙΡθ6. βρυϊοι ἀον Ηρ ἴῃ ΟὈθίβίοσιη ζα 
βοίμθπι γϑίθι. δι: 8} 916 ἴῃ οἷπβ γο]]]ζοπητηθηι βϑῖθη ", ππια θυμοῦ: νϑαΐ ἀδ 5ἷ8 
8116 οἷπ8 βοῖίθπ; ψῖ8β απ, αύθυ, ἴῃ τη" ἀπ ἸΟἢ ἴῃ αἷν, 80. 0116} ϑιοἢ 816 ἴῃ ὯΠΕ 
οἶπβ βοῖπι" ἃ, 1, ἴπ οἷπον Τῖθθθ ππᾶ ἴῃ οἶπον Ἐπ ππ 18 γουοϊηϊρ δ. 

Ζὰ ὙγΘ]ΌΠον Αὐὐ βοίπου ον θη 156 ΟΜ ἄθ5 ΗΘ] σοι ροῦν 
πα Που ἴα ΤΥ ππ} (νους). : 

Τππῖρα νοι ἄρῃ ϑομν ἔθη 465. ΗΘ Πρ δπεμαϊέθη Εσθηπέπῖβ πᾶ ΜΝ ΒΗππηρ' ταῦ 
4 



28 Ὑ. ἘΠΛΑΝΚΈΝΒΕΠα, 

Ῥαας βο βαδᾶς » ἰδωρϑ ροῦλο μιλϑοο φρο δμ μοΣ βροοββο ὁ δ) 

ἰμωὶ τυᾶθιοιο κθο κϑὸ εἴμα ὁ ἰδωοοϑ ἰἴομμο ον βόδι ματι Ομ] κοῦ 
δλϑοι διδὸν λοι τκις, 9 ὡὸ μοῦ ἰδ, οι ον, 90] «λοδδοο : κῶϑῶδο, κοι 9. 

᾿Ξ» τἰρῶθοο 6.9 τὖ θοῦ «οομϑ.δ)ο εϑιδιοιις ἢ ιϑίο 5. βθαδὺν δος, [γον 

δον δος 9 ἰδικος Ὁ ’αθυ ἱκο οὐ ἴμεεθ . θοῦ αθ μαῦρον οι νοΐ ἰγκῶν «οοἱ 
99]. οὗν] ομαις ἡ βθαδιο οιαχον ἐμόν ο οβοαλον ἰδαθόδιν οἱ Ὁ βόδι» ἰβοω 
29,9) δ ὁμοανοςς, εῤϑον ον, υοιαλχοοο ας ὥβοος ἀδόα; μβα, νο) οἱ 

οὐ ὀδι. 9... 90] οδδοαν ον ναυΐο ἰΘοδ. «Ἄχ οὐ ὀδι ᾿9.κο. ᾧΣ οδς ὃ». 

-95..0 599 δ μὼ5 θῇς Ιοδοὸς ἰ εβικοονς, ,οῦα. ϑϑνλλαθοο ο βοὴ ΘΟΙΣ ΟΝ 

ϑοιοὴ μας ἢ ῥδλα ἰϑἰο 9οὶ ἰκο. 15 οοὐ μαδὸ μοῤαϑ γα] "ν ὑωδὼγ αι ΜᾺ, 

βμαο ον αϑν .ομϑασοὸς, λκοσλθο οα οϑοσϑο. ομλον, δδαλὸς ἰ᾿αλσομο ὡς μο 
ΟἹ ο99).. ὀιλούθθιοο λα τ βεον κμδαο ὅλο ἰδδν  ο. ἰαδιδοο ἰλα ὁμοῦσθδ, 

5 εὐ ὡς μαας Μν ΡῈ ἐμὅθοο 159» θη: 9. ον λαυο ἰδβανο ἴδω 

τ᾽ μμοὶ ἰδ 9 λαθὼν ὁμδμο οἱ μὰς τῶνον νυ ρον οἰδδθο νοΐ ὀιλδ σας Ναεθδβο ο 
Ιϑοδοο 9 βθσανο [ϑν9οὴ μον αρσιλϑοο ᾿.8) λῶν. 15 .9οὐ μὰϑ εἰ ρῦλθο ἰβαο 

ἰοίσοο οἷν 9 ἔμάϑο ἰδοὺ ἱμαθ λιμοὶ μαθο ἰμωςθ "βασ:5 μα γὼ ϑιδδαθςςΘ 

μῶν οἷο ὁμαον θ᾽ νϑι ολο ἴξῳςθ ! δου. ἰομα3ο ἰοβο μεῦο ἰμαῦλδο Ι51ο 

Ιυθο βοοοα ὀιυδυὶ 1.9.» οὶ Ὸ : .α 95} ὀᾶ τλο Ὁ ϑνοΝ ὡ το σα 3) 

μον ὡ-ς μρὼ ΟΜἱ ἰμὺ ἰκϑονο. δίς θ ὀβο. λον αν» ἐθ το εἰναι, οἱ μὴ οἷο 
οοιο :όΐν. καῦ ᾿» τϑοβ 30. δνδοο.. ἴω 9 1οο μον ον ϑϑασϑο μιϑὸν ακθ 

-οἱ οἷο ἵμοςθν μι 089. ἈΘΣ (ἐ ἰκϑοο μοβαθο ᾿ονᾶδο αθα ο οὶ. 

μϑῶν αν 3οὶ 9. ρβϑδο μϑια ὄβδον κῶν οὶ ιϑίο ομοαα λϑο μϑα ἰο.. ὀβν ν- δαὶ 
οιδοῦνοι, ἰοολο ᾿ϑδ δὶ βορος αῦ α να ὡς ρῶν ἰμολονς, μϑο- βκδαδ 

ὀμδδι καλιῥδ ομαο τ μον ϑγαν. ὀβος ᾿Θλον κο ἔϑεοο μαδδνϑι μα ἔπε εθὶ 

ἴοθιο .Ὅμαοδϑὶ, ϑνϑο δ δο υὐἱν ὀξςς9 (οἱ ὁμραοσνν Πἰϑϑοδθο ΜῸ ἔρωῦοι. ᾿μαϑοὶ «639) 

Ἀ5- Ιαϑϑ ὍΘομα, βορῖς Πιομμοοὶ ον ἔοι. - οϑᾶς 5 [89 βαροα καθ ὀμβαὰς 
ΜΓ ΔΟΟΙ, ται θαυ ἐκακοὶ [μκν κο ἔγλανν, το ὁματνοιῦν οϑὴ τἰοιδα} ΟΣ ἰδαντὸς, ἔτος 
«9 ο μλῶ ὼ 5) νας, βαλοο ἰδ αθλο [᾿αλλογθοο [. 6.9) .ϑεθο 

[.α. 6.1.» Ἂ5- -οασεοῦϑ “ομὸ .5 βμκαλδο ἦγϑϑο ῥκωςς "᾿ω᾿ο᾽ὸ.ο ἰΝω 

13) μάϑο ἰδοωμ ἐκααθο ᾿όογο. ἰδθανος, ἰδϑαο ἰδ ὃς δὸς Ὁ κ5)9 «ἰδίλςςοο Πα ϑϑθοο 

οἰδδδο φαΐ «ἰϑμαν ὅνοο μας Ὁ οὐνο δι Ὁ Ὁ λο λθθο ΩΣ ὐνμ0Σ 
ὅν φοϑο Δ 9.. ϑνο ὄιδαθο οὐθον οὐ θ μος Βα θο.69 μϑαῤι 

ἱδωυροΐ ὀικᾶϑο ολλ), νον, οἱ ἴθ μοὶ! μ τ᾿ βαλῶ μφϑέβαρο ρα οὐοονο 

οὔ ἰλόμυ οὔδοΣ ἰδ οἱ ῤδνδο ἱμα μὴ. ἔμοςθὺ οἰδϑαυο οὐδος ὁ Ἀϑ- : μαϑ.) 

Ιωϑὶ ἱκο σϑιο. οὔδυβο, ομαν, αοροδον ο ἰλϑαον, ἰαρολον. μάνα, μοὸ οον ἐμ] 
ἰδὲ ἃ ἴθι Ὁ ας 0 ἰδιζοναβ ον μμὸ οο᾽ «οὐξοςθ Ἀ5.} ἰλοώμοαθο μα ῥοὉ δος ΘΜ) 

ἴῃ: 9 }}) φὰς ἐδ ομόιβὺ βαδ.ς οἱ [ αιοληδοο . ἰοον "59 (ο ἰμβα» ἂς ες Ἄϑυδμο 

δ........... 

Ϊ 
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κὰ ἄδη γουβομίθαοπθη Αὐΐθη ἄν Αβίζοβο; δηᾶονο πϑηάθιθη γομ ἄθπὶ μι ΙΒ. Π θη 
Βοματθη. ὙΥῸῚ] ἄον ΜΘΉΒΟ. ἀπ χυνοὶ ΤοΪοη, Ξθοϊο ἀπᾶ Τιοῖ, σαβατημηθηροβοῦσὺ 
δὲ πδοι ἄο Απονάπαῃρ' ἄθι' ἈΡρτ απ Ἰοΐοη Ὑ οἰβμοῖθ, Ἰθπον ΝΙαὐθον. 8116 ἽΝ οἰβιοὶς 
απ ΤΉΈΒΟΠ6. 81168 Οἰαΐδη, ππᾶ ἱπὶ Δ Θβοπ ΠΠβοσον Καθαῦγ ΠΟ τοῖς 8116 ΘΟ ὔρίαπροι 
ἅδ᾽ κὔτρου]οῖθαι τᾶ ἀ6ν Κὔνρονίοβοι Δ 611 γογοϊπὶρὺ βἰπα, τπιπᾶ τοῖν πὶ τε! 10ἢ (88 
ΑὈΒΠ4 10πθΡ νου θονρθπθι ΝΙα]θβ δ ὺ πᾶ ἀπ παῖ οἴρθπθμι λα ϊθηβὺ ἄθα ΤΘ η 
ὈΠΒΟΙΡῸ ΤΙ ίοη Θαρϑηρθη ὑπαὶ σὰ 6Π6} Δ]]ΟΥ ὔο βίοι Εὐρ]τθ πη 15. β πα οηνγθὶβα β8- 
Ἰοἰδοῦ πγουᾶθῃ, --- αἴ8ο ὑγορθη ἀἴοβοβ ασαηᾶοβ, ἄον ὙΥ οἰβιοὶν ἄο5 Ἡδομβίθι., βἰπᾶ 
ἀπο α16 Βοριογᾶθη απ Ποραηροη ἀΙθ58 ροἰσοηπίθη ππα νϑυθὶπίρίθη Τ6116 πΘΟἢ 
ἄρα ονίο 4685 Ῥϑαϊπβ τὶ δου οἰπαπᾶθυ. θυ ΓΘ ἐτᾶρι. σὸπ βοίμθμηι τηϑί θυ 6] 60 
ΤΙΡΒρυπρ; Π6 Πἰ χαῖρ 1ΘΙΒΠ]1Π6 Βοριογᾶθη ἴῃ 516, αἴθ βίοι δαΐ ἀἃ8 ΜΥ δο]ιβίαπι, 
ἅ16 Εὐπθ] πηρ᾽ Βθῖπιθβ Τοῦ θιι8. ἀπ 16 ον ρἤδησιαμρ, Ὀθσίομθα, Εν Ὀοβιϊχε ἀπᾶθιου- 
οὶ β ϑίο οἷπο χορῃῖσο Πθραηρ, 5'οἢ. χὰ ΘΏΤΘη. ρ ρθη βοπβαϊροπᾶθ ἘΠπΠ 586. το π 
Αὐβοθὴ τἀπᾷ 5101} πῖῦ ουοβον βονρ α]ῦ χὰ βομ ὑσοθ, ἂπ βοῖπο Βορίουθ βο] οθθη 
βἴοἢ 5 Καΐῆθα δα: οἷπο δπαϊθποπᾶο ππᾶ οἷπο ξοβυ μα] τοπᾶο, Αποὶ δὰ βοίποη Ζουῃ 
ΒΟΒΠΊΙΘβθα βἴοι. ὃ Κυβῆνο πη, α16 αἴθ ὥρδίβθη γα  Ὀθ ἔθ πη ἃ νου γδηᾶθ]θη πὰ ἄρα 
αὐ Ποπθ ΒΘ ΤῸ ἴῃ θάμ (16, ἀπ ἄδπ ππγδποῖρατ θη Προδὺ Ηἰπδτββομα θα, 
ἄατῖξ οὐ πἰοῦὲ Καδηϊον πἀπᾶ Αὐῇδβαπρ σϑυασβδοθθ. Εν θοειυχὺ ΤΌ σπον ἐπ 
ὥηπο πῆ ἄοποη ΟΥ' ἩΥΘΕσΠἰπηπιῦ, τε ἔπππ πἰϊῦαὺ ἀπα τγὰβ ἴππ βοϊιβαϊρι, Ὦϊ6 5.8618 
ἀαροροι ᾿αβιυεὺ ἴῃ ἴπνοιι Ὑ οβοῃ αἴθ Τι ΘΟ Πβ Κυδῖν ἀπ γϑΡηβοῖρθ Απ]ᾶρθ. ΝΘΟΝ 
ὅθ: ΕἼΘ Ομ  πΉ]ΠΟμ]τοῖ ἴῃ τ68 Ἡδμᾶ6]6η5 ᾿οδι ὑχὺ 586 8 ΤῸ116: Βορίοσαθ ππὰ Ζονη ππᾶ 
ΤΙΘΡΟυΊθραιρ. Μία ἄδυῇ ἀδθ6 1 πίοηῦ δὰ Ζυβδιηοπβούσαμρθηι ἀπᾶ ΤΌ116 θη τθη 
Ὑ16 61 ἀπ Κὔνρρθυμ, ἄθηῃ βῖ6 ἰβδὺ Κὔνρϑυϊοβ ππᾶ ποὺ ἴῃ 6116 ραῦθ]ῦ πδοὴ ἄθυῃ 
οτίο ο5 δυστπ. Ὀΐθβο ὃ 16 118 ἀθὺ ἤθεὶβ, Βερίθνᾶθ πᾶ ὥἄουμ, βἰπα ἴῃ δἶμον 
Αὐνῷὸ Ψογρίπᾶπηρ, νοτγοϊπὶρὺ με ΠΘραηρθι ππα ΗΠ] ΠρΘη ΘΙ Θἴπθη Ὑ ΘΒ η ]Π1ΟΠ6Π 
πη ΒΟ ΠΤ ΘΙ Ὀ]Π]Ομθὴ Ὑ ΟΡ Ὀϊπαπηρ' ἄθ1:" οἰποη ΔΙΘΗΒοοηπαῦαν ἃὰ8. 1,61} ἀπ ὅ3.6616, χὰ 
οἰἴπ δι Ζουητ ΡΠ ηρ' ἀπ οἰπὸ: ΒορΊΘΘ ππᾶ ὙΥ̓ΟΒ]οηρῆπᾶθη ἀπὰ Βομπιοσζοι τπᾶ 
Ἐπ χυϊοϊταμρ ππᾶ Ἰυρτηατηρ, τπ.85.. Παβ ἅἀδΡ Τιοῖρ Κοῖπο Ἐνθαᾶς πᾶ Ἰκοίποη 
ΒΟΒσμοσα Οἶπὸ ἀἶθβθ Ῥδία θη 7.8 116 46 Ξΐ8ϑὶα θιαρ βηρε τη πππροκϑησὶ 16 Ξθ6 18 
Ἰκοῖμθ Εραυϊοίταπρ' ἀπ Τιαβὲ ἀπ Νοὺ ὑπὰ Βρανοταπρ Ἰκοπηῦ οἶπθ ἅδ᾽ ἄδθν 1,61} 
ἄδτναμ ἐοὶϊπἱ πιστὴ, 8ηη τη8π ἃτι8 ΕΌ]ρΡ ΘΗ 6ΠῚ ΘΡΒΘμθη: Ῥἤθηη 510}. αϊθ Κ'6610. 81ὴ 
Τιοσπθα ὑπ ἃπὶ 086 οὐροπῦ, Τροτιῦ 5101} ἅπομ ἀν Τιοῖθ, ὑπ ὑγοππ βἷθ ροηπᾷ! 
τίγα σορ ἄδπι, Ὑγὰ5 ἴῃν Βο β ]10}} δῦ, οηρῆπαθὺ δυο ἄδι [μ610 Βοινγομο ππᾷ 
Θυ8] υπᾶ Κυδηκηοῖς. Ἄαππ 885 Βοῆπᾶθη (168 Τιοῖθθβ ροβίῦυι ἰδῦ, ᾿ἰβὸ διὸ} βῖο 
θϑυπταμίρῦ, ἀπ ψοπη 61" ΤΟΒΙΔῸ δύ, ἐπη]τ ]ομῖθνθη δαοῖι ἴπνὸ Καδ ξο ραΐ, Αὐτοὶ 
Κᾶπη ἅϊθ Κ'86186. Ὡ]ο β Ιθρπθα Οἶπθ (ἴθ ὅ ϑίππθ Ὁ βῖδ ρϑπα ροϊδπξονι ἰδὺ ππᾶ 
ἄστοι ἹΚαπιρίο τῦ αοὐΐοβ ΗΠΠ}6 ἀθ᾽ ΘΟΠΠΣ 68. Τιοῖθο8 ρϑυγοσάθη ἰδὺ ππᾶ ἴῃ ἴῃ τ 
Ἶ6π ΒΘΡ ΠΟΘ η. ππδαΒΒρυθο ]Π]6Π6η ΤΟ ΒΡ Β]οη. δαβχτρθηθη. ἀηΐληρθη. ἈΠῸ Τ᾿ 
ταδὺ ἄδην ὅποὶ 1ῃν ΓΙ61 ἅτι8 σότὴ Αὐτοιδ ἀπᾶ ρϑηϊοβὺ πηῦ 1ῃΤ οἷπθ 56] ῖρθ ὙΥ Όππ6. 
ΒΞ αὔϑι αἴθ Ξδθὶα βαιηνηῦ θη [οἱ ῦ8 σὰν πα] 465 (τού θββοιπιθβ ἰτουηπιῦ, ἄθσθπ 
ΑἸρο]α 586 γὸμ ὅν ΘΠ ροα Ταπΐθ ὈθΙκοιηπιθι ᾿ἰϑθθη, ΒΡ βοπὺ ἴῃ αἴθβον 6ν- 
Ὀϊπάσηρ έροιἐ ἀπα Ἰζαπηρέ, Ὑυθοῦβο 1} 5ῖορ ἀπ ΝΙοαοεαρθ, ΕΠ πἀπα Αὐβείθμοα ; 
σαῃ ΕᾺΠ ἐσοῖθθα βαΐδη ὑπ 16 Βορίθνάθῃ ἀπᾶ σαπὶ Αὐιβίθιθι. νυ Ὁ ΟΠ τ βἔτιβ, 
γγθηη τηξι βθίηθ Θϑθούα ἴπ Ερροθπαρ παπᾶ Ποιηαὺ μὰ10, Ἰμὰ αἷο Βορίοσᾶθ μοβίθρὺ 
16 Βορίονἄθ υπᾶ ἄθυ Ζοτη δὴ ἥορη πᾷ 5ῖ6 ψογᾶθπ δἷῃβ ὙΘΡΘΩ πα οἶποβ 
Θοἰβίθβ, βδο ἄδβ ἄδπηῃ πίοιξ τθὲν 5 Ανέθη ἅδον Βορίοσο πη 5. Αὐίοη 408. ΖΟΥΠΟ5 
τι. 85. Ὅ7. 56 1π ϑγονᾶθιι περὶ ἄθπι ͵ ουύο 465 βϑιίρσθη Ῥαῦϊαβ. Ὠΐο ἔγοίο ΠΠΘθου]θρπηρ,, 
ἄϊο ὅδ. οἄοιβί 161] ἄθι" Ξί66]6 ἰδέ, ἴῃ ν Ααρθ, 1ῃ: οὐ Ἀμσοπον ΤΘΉΪγοΡ πη Θθθιοτ- 
τᾶπη, ἰδὲ πἰομὺ δὲ ἄθῃ Τοῦ ρουαπᾶοπ τνῖθ 6 θοἰᾶθπ ἀπᾶθγθπ 1116 (ον 5,.6616 
τι ἅϊΘ Βορίουᾶο ππᾶ ἄθῃ Ζοσῃ 68 Γιοῖγ68, Βοπᾶθνῃ 58 ἰϑὺ ἔγὶ ψῖθ οἷ Ἰζυηϊρ, 
Θ’6. Βοβὶἐχέ ἘσΘΙμοῖρ ἀπᾶ ὙΌ]]οπ, 5ἷα Καππ σαπὶ Ηΐπηπιο] βἐοῖρθα. πὰ (88 ΤῆΡο 
τηϊξπθηπιθη ππᾷ 5β[θ ζᾶπη βἰοι τηῖέ ἄθπι 1610 ἴῃ Ξύδα πᾶ βομτηπῦς ὑγᾶ]ζθη; 516 



80 ψ, ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΒ, 

Ὁ ὀοδς (15. ἐμ ο το ϑν ὁ ὁμοαχος, Νώδαϑο Ων Ἀγ μμοο 
ὼς ΠΕ ὦ ρτῶϑ μὴ ον " οσοο. ἰΝβοααο [αν Νεὶ τἰ μοὶ νοἱ 9. 
ον δεδθνδ [ϑαϑς «3.369 οἱ ἰμ ἐ μὸ εὔμαςθ ὁ Ναὶ μὸ μ|ϑίο ἰρβιϑοὸ θο : [᾿οϑαϑιοο 

! οι ςϑο ὁ. ϑὥιδυδδοο μὰ τ  Ὶ ὁμδιν σοι μὸν ὀὴν. Νὰ 

δ ἰλομϑῦ οἱ {| τ άϑοαϑ. ἰοθὶ ὅμϑο οδν» μϑ ἰδαιθας αϑαν ὁμαθι δ ῤϑο ,μνο 
Ῥρ ἰδμαθν νοὶ εἴμοςθ ροὺ Ὡς ὄμμα δ ῥὸ --- ὁμς 9) 5] οἰαζσυὶ ῥὸ οἱ ον 

ἐ᾿αϑοο ἰδμα αν ομλν αγο ϑο, οιδϑδο οἱ .-ὀϊδιραβοο τοοῦνν9 οουδ 

αχκλαο ομομ μευ μιοίο εἰδωμο ϑαραϑ σον ἰἔμολ ΘῸλ το νοἷο οομαα, 
13Ὁ δον εἰμθνθο οἱ ΞΕ Ι! ῥωδοϑιν ὀβα. ϑομὶὶ Θρϑ} ἰἰοῦϑυϑο ὁ τοῦ οὐ ΡῈ :βα. Ἰὼ. 

ἜΣ εἰκπϑϑο ον Β τβγοιαν., εἰδδιρυ εἰδοδδνο εἰ ας ὀιδ μα μα9 οἱ 
ὦ νμοΐ ομοὶν μὶ οϑνο Οἱοῖδν ὡὸΣ ὀιΐαιν, ὀμδοὶ γαλῦνο μὸν ἤον Δ5. 5 οι 
βαοο κῶς αλλϑ δϑοῦ 9 9 οἱ οον ἰγοὶ ὀιδώδονν Ὁ} οο» μωϊθ οἷο δμίμας ἡ δλο 

ἰθιϑ ᾿αθιαϑο χϑοὰς νμρο βαροϑδοο εἰμ 9 ὡὸΣ ὁμμα δ ὁ βββθιδϑο ὥῴυλθοι καὶ 
ὁ υλϑοι εἰ ἐοοι τιν Κ ἰοῦ" τοδοι τομδυ πομήςθϑ γε ἰΝαϑυν ροὶς αοο 

5. ὡρμὸ «ποιοδοὶ ἣν ὸ ἰμοθο . θα, ἰοῦ." κορ ἰμῳεθ ὡὸν νομαὶ ἡδιὉ 
«ἰοῦ. ἢ} «ον.» «ϑοιδα 8.15. οὐ :ιοοδ δ. «ὦ συ μσϑο Ῥονιϑὺν ΠΈΥΕΥ 

τ΄ 5 ον εἰμι δο ον5 ἰδιρυὶ ὀικογαθιδο, κβϑϑο ἢ κ9 ὀϊιο, οοὴ μαῤ9 ὀμγθιαβ.ο 
Βα, δροῖο "ᾶς (ϑοβνΘ ἰμςθ» οἴω μϑὸ ῶὰς ἰϑ οἰμμα μθὰΘ Νϑομ ἰδαὺ 

ὅϑο οΣ κοΐν μγοίαδι τωο ἰμὶ ἰο δ» ὀΐμυ Ναθλο ρος οὐ ᾧ «[ιἄλονο 
"ὸ μμὸ Μ Ἰνμοὶ βωμόμονς ϑμβ μὼγ οὶ διλοῦν ον. μά μ᾽ Οἰνόλοο μ ὁμθο μων 
Ἀδο δου ἰδέαω ἰγομο Κων μοῦ νον δ. οἷο μιϑοι.. ϑοϊμαϑυ ᾿5, ᾿ϑὼς 
ἴθι «[.ϑθ οἷς ἰδοθαϑιοο Καὸς,. δ ἃ θιδϑο αϑύδοο μα «οιᾶλογοι» [μοομ θ᾽ καθ ἔμ 
ΟἹ δο ἰδμϑου αν μὼ γο. ΑΘ Δ; μ᾿] μος βομν. μγοιαδι. κοἱ ᾿ς Ιο5 οδαὶν μὸν κων 
«ϑῶς, ομβὸ :βχλθο (οοβνο οὐον!, ἔμϑον ἱπιϑοῦ μοϑο δυβααν «οἷ 5) ἰαϑ5. 
ον ων λΘ ἊΣ. τὔϑμοο τ ιϑοδο 5 ἣ δ. ὥοδνοσοο ἰΐμας ἰδ οἱ ἃ. 

τά" δα.) ἰλαδιοι, μοὶ λον, ὀϊαξϑμο κ ἀσο νμο [ακοαθο τ [βοοῦ δ να ό 
τον μς μος, βιϑαλογίο ἱδϑιν, ἴσοι μὸν ὑθοΣ το θὰ ἐγ οδϑο οἱ .μσ:5 
ὦ τίδμαο ἰδος 9 ἰδϑαλλβν λιμοὶ οὶ ἔξες 9. τοιᾶςς, )αϑον, λα θν ὀι ἄλλο, ΟἱΔΣ, οὗϑν οὶ 
᾿α9 Δ μροὶ απο. μβοδοιο ἔϑρο μομθο ᾿οσμο 5 ἰδθαϑ ᾿αϑὸ οὶ 
ὧΣ δῷ Ὁ Κνο) μμρ τίβοον ἱεϑμοὶν ἰδιαῦ ων οΐο τῖοον μος ϑιδλο ἔρος δὶ, 
οδδο Ρὼδο ἢ ρου ϑόμὴ εἰγλαν ϑομθμοο. :ἰϊανϑοῦ ἰδασυξοο [λα αλιρο 
"ας κρομ5.5 Κκοον (υϑλ λορολονο εἰδωυλο ἠἰααοιβας. οὐεοον σβο μερᾶϑο 
ὁ, ἐριδδίο :.δϑΣ ἰνδαα. ὀιδιβδον. εϑὐροῦ αὐδδὶ || ον οἷν δμοο 
ἰδαβλοο ὑλια λθ ὀὺς, Νλλοι, ὁμάῦνο τίρος θ᾽ ἰδυξοξλιθν οἰδαυ θιϑιϑαν, Ο. οἰδεον τος τ. 
ἱδνογ αϑ. Νυϑϑλίο τἰΔ λὸ τὔϑο μὺλ ἴῃ ϑὺ ομοομεθ καϑοὸ :ξοῖδν μὺν ἰδϑορ 
ἘβῶαΣ οὐναςςςς ομπ κι κλο οὗν. ὅθης 5. εἰδακθῦ ὁμαδνς ιϑομδυΐ, ἔρον ροκοῦν. 
Βοδς, ὀμπ οθοὶ ϑομδον ἰδωο ἰλανοὶ ὡς μαι ΐ- ιϑοβκο αὐνοῦ αδαι59) γεὶο 

)ο......:... 
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ὈΠΟΪΚῚ ἴπ αἴθ (οἰ πηπῖββθ ππᾶ βρθῦ Ὧδ8 Ὑ ΘΙ θΟΥρΡΘΠΘ, Ὑγθμη βἰ6 Μ{11]1 Ἰσϑῃπ 516 β[011 
ἴῃ οἷ ΤΙ] γον νΊθοθα, πᾶ ὑσοηπ 11" ἀδναπ ᾿ἰορῦ, Κᾶπη 516 5101}. ἉΠΟΡΡΘΙ ΟΠ 8" 
ΤΩΒ ΟΠ 818 ἘΠΒΟΏΒΙ]Ἃ 1008 ΒΟ ΟΡ ΘΓ 8; 516 βίπαϊρ ὁμπ6 Τιο ππᾷ 516 σϑο ον ϊρὺ 
510}. ΟΠμ8 αἴθ δἴππθ; 8186 ὑδίθυ 50}. τπιπᾶ 16 Τητίρϑη πηᾶ Ὀ]οῖθὲ ἀπὶ Τιθροπα πᾶ 
Ῥγϊπρῦ σαπὶ ΤιΒ θη, ὑγθη 5186. Τπδῦ παῦ. 16 σϑηχθ βθ016 Ὀθβιῦχὺ ἰπ Ἰπσθιὰ Υ οβθα 
ἀδ5. 1 Θρθὰ πη αἴθ γϑυηϊηβεῖρθ ΑἸ]αρῸ, θυ ομπθ ἄθπ 1,61} Κοιητηὐ 816 πίοι χὰ 
ψἸ ΠΙοΠαν Βεἰ Πρ αηρ᾽ τσ Ἰζϑηπ διολῖ πίον πϑὸ} ἄθν ΤΡΟπησπρ' σοὰ ἴῃσοηι [6106 
ὙΠ] ΡΊτθη, πὸ Τολπ οὐον ρα ομπθ πη Θιηρίδηρου, Ὅ͵θπη βἷθ ππῃ ἴῃ ἰγΘΠῚ 
Τρῖρο ἰδὲ ἀμπᾶ βἰπᾶϊρὺ τῖγα 65. 1Π: ΔΠΡΌΡΘΟΙμθῦ, ἀ10] ὙΥΘΏΠ ΟΣ 65. πίοι δαβ Ππυῦ, 
Ὑγ ρθη ἴμν8. Δ Π]0Ὲ8 ΖπηῚ Βῦβοπ; ἄθηπ ἄδιβ᾽ 68. πίοι ροβοθδ, ἰδὺ πἰομν ἴπν Ὑ6ν- 
αἰομβῦ, βομπᾶθυῃ οαὔνθαον οἷ Ζιναπρ' σον πάθουν βοιτ οὗδι" ἀϊθ Θομυγίίοθ 1ῃγ68 
(δμοββθι μδὲ 65. ψουπϊπάονέ. Νϑοῖ ον ΤΡοππιηρ γοῖι Τιοῖρα Ἰίθρθη 8116 {Ππ0Ὸ 
ΤΑ ρΙοῖξθα ἴπ εἶπον Αὐὐ ΒΟΒ]αῦ, τσὶ ἀθππ ἀπο ὧδ᾽ ΗΘΙῚ πἀπᾷ βοῖπ Αροβίοὶ ἄδθη 
Προ οι] ἀπ ΒΟ] ππητπ8Ρ πόπποπ, γα]. ὅποι αἴ6 τχυπᾶσυθανο (ἐοβομίομξθ ἴῃ ἄδν 
Βασι ΕΡΒμοβαβ. 186 Τιϑπολ ραν ἀπὰ Ὑ ἄστη Βοῖπι ΕΘ βιπᾶ, αν 65 Θἤ πὸ 
Βιδηάβιοεν πίο]νῦ τὶ Κθὴ Ἰτᾶηπ, 80 ἰγοδὶ ὑχὺ ἃποῖι αἴθ 56 6168. ἴπι 5ῖοιβ. Τιθῦθη, Ὑϑυπαπε, 
Ἐν Κομπΐηϊβ, ΕΠΡΙ ΠΟΥ Τρ’, ΔΘ 8160 1δβὲ 5816 πολὺ τὶ γ]τβαπι τγοσᾶθπ, ΠΙ οἰπχίρθ 
ππσαΡε ΒΤ ΕΘ ἐπ] τοὶ ον βοο]8 ἰδὲ ἴπν ΤΘροπ σοῦ (ἰού. ΒΑ ]ΞΟΒΊΟΝ 
Βεμαυρίθη. ἃπᾶθυθ ἴπὶ ἀβρουίγαροποι ἴηπθ οὐδὲ βοπβῦνιθ: ἄϊθ ΤΟΙ σϑα  ] 1 ]τοῖς 
ον Ξθοθ νἄτο, ὑγῖ8. 6ἱ Ἰοᾶον. Ναίαν, ἀοὐῦ χὰ Ἰορργθίβοπ. Ὑ θη βῖθ ἀοὐὲ πδοῖὶ 
ἴπγον ΤΎΘηπππρ' νότῃ Τιοἷ ἢ Ῥγοϊβῦ, ἄδηπ δῦ ἀΔ8 1πΠτ Ἐσθαᾶθ ἀπ βἰθ οὐϊζομηὺ ἄθπ 
ἅδη 5818 ῥγοῖβέ; αἴθ τηρἱβύθη βθϑὶθῃ 8|)}81 Πϑρδη ἴῃ ἴπρθὰ Τιοΐθον οὐ οι οσ- 
Καηπῦ; ὙΘΠῚ 516. 8180 ποῖ ἴπτὸν ᾿ΤΡοηππηρ' γοπὶ 1,610 6 (ἀοὐα οηπον, ἄδημ 16 τη 61 
516 τ ον Τι6Ὶ} υῆγθ 8180 ᾿θου ἢ ἰββῖσ, Α116 δ15ο, ἄθτοπ βθοὶοη ἴῃ ἄθιι ϑομοβθα 
ΑΡ ΘΒ ΘτλΒ ἴῃ ἀθηὶ ῬΆΓΡΘΟΙΘΒ. Ὑγ θη, ἰΘθοπ. γουιηῦρι ἀον ΕἸρΘη  ἀτη ΠΟ ΠἸκοίξοπ ἴπτον 
Ξθοιθα (ἀοὐύ, Παβ ἴπνθ ΕἸ Πθυαπρ' ᾿πππιθυ Ποῖ 1: Ὀ]αἰ δύ, τϑισοπα ἢν δοσοπ 
ΤΑ ΠΙρ κοίθθη πίοῦ ὁπ ἀθῃ 1,610 ὙΠ τβθπὶ σορᾶθη, ἀδ ν οἱθῦ 685. οἴποα ἴ86}- 
σουρθπᾶθη Βουγαοῖβ. 516 Ἰορηῦ σοὶ τοῦ ἩΪΠῈ6 68. 161] ἸοΠθη ποθ η5. 4116 ἘΔΥΌΘΠ 
απ ΕΟ Κοηπθη; σχοηπ πὰπ τα Πρ ἀἃ8. ΑἸἸΡΘΒ]ΙΟΙ. σουβίῦνε ἰδὲ, τῖνᾶ αἷδ 
ἘαΊ πποΡπηρ' ὅπ 16. ρΘβοιαπύθη ΒΊ]46᾽ πϊοθ δυβροιὕβομθ, βοπᾶθσπ Ὀ] 610 δὶ ἴ᾿ν 
ΒμΑΡβοα ; δάσο ἀ16 ἃπᾶθγομ βἰο ρατοη Ππρθ βοπαπὺ 56. πίομῦ ππρν ππᾷ Ἰοσπὲ 
ἀ6βΠ810 δύο ἰοὺ ἴπνθ ροιιθτηθη Βοἀθαξαπρθι; ἄθυβοθθ Βονγοὶῖβ ἡπᾶδι ϑαοι δαΐ 
αἷς ἀρτίροπ Ξίηπθ Απιυγθμάσηρ. Π Δ β τοϊδ ἄθπι ΤΠ ι6ἷ 06 Ἰηἴο]σ8 ἄον Βομνν ἄο!8. βοίπον 
ΣΙ Οὐρβῦθη. ΘΟ] θ᾽ πο} Πρ ΕΠ] ΡἸτοῖύθιι σὰ οἴμοπι ποι ὲ ἴῃ ἅδν Ναίαν ΠΙοροπᾶθῃ 
Ἠδπαοὶη Ῥοβοιδα]ρ ὑγορᾶοηα, ο]ρὺ ἀᾶρασβ, ἀαβ πδοὸὴ Ὑ ΘΟ Πθυβεθ]ππρ' ἄον Θ΄ 6- 
Βαμα μοῦ 80} 16 ΕΡΙΠΠΘΡ ΠΡ ὙΊΘΟΣ ΠΟΥΠΊΔ] τὶν. ΑἸ αἴθβα ΝΥ εἰβθ 1ϑὲ 8180 
ἀἴθβθ παπάθυθανο ΨΥ πᾶπηρ νὸμ θη ΒΟ ρον. μου ρβί}]], ρον ἀϊοβο τχαμπᾶδε- 
ῬΆΓ8 Στ ετες, βίδπηθη. 8116 γι η  π Οἰρθὴ (δβολῦρίθ, ἀπ ἴῃν ἸΘυπΘῃ δἰ 701608 
ΒρβοΙαὐβ Δ ββθι ζθηπθη, γουβίθιθῃ ἴῃ τ αἰροπο Βομορίππρ' ππᾷ οὐζοππθη ἄϊο ΕἾ Ρ- 
ΒΟΙΡΘ 6101 ὈΔΡΠΊ ΠΟΘΙ ΖΊσοαι σαθη ἈΙϑολὺ πη 488. ρο]θίπηθ ὙΥ οβθι, ὧδ5 50 ἴῃ δ᾽ 
ἘΠ γβοῦρο ΕΠ 16π6 ΚΙοῖη Ὑ οἱ, ἅδη ἈΓΘηβοίιθι, [ απαλαξ, πϑοῖ ἅδη δ᾽ νέοι Ὡανὶᾶβ: 
α ρΎΟβ ἰδὺ τιν Ἰυυ]τοππύπ5. ππᾶᾷ Ὑ͵απᾶου ΚΝ, Ὑ7Ὸ1 ἴθβ 5. ΤΟΙ ἄἀθν βθοῖα ταὶ 
ἄδτη 1.61} ἄπτοῖ ἄθῃ πδὺϊ ] 1 6π Ζοσι ἀπ Βϑρίονθ γομ ἴθπθν που ΟΣ ΒΟ] Ομ θα 
ὙΥ οἰβμοῖῦ νουθυπάθη ὑγογθῃ βἰπα, ππᾶ ἴπ ἄθπι Καπρί ἀοι Οἰδρθοηιβάνσο αἴθ 566 18 
Ῥοβύξηπα!ρ' νοῦ ἀθῃ {Πνξξοση ἂῃ ἄθια ΤιΘῖθ6 πηξθυορθη ἰθὺ ἄστοι α16 Βερίθγαβ, 
ἅ16 88 (ον Νοὺ υπᾶ ἀν θ᾽ θσ θη ον πα ὅθ ΑἸΠρν θη. ἄρον Τδτηομθι ΘηβΡυϑΠρ,, 
80 ψυχᾶδ γοὰ (ἀοὐὺ (88 Ωρ ΒΟ ἸΘθθη6. πη 85 ρΘβομσίοθοιθ ἰδοὺ ρορθῦθη πα 
ἀ16 Θουοίο 408 Ηθτυπ, ὑπ αἷο παύν]!]οο ΚΊΌΡΙοΙῦ ἀπᾷ ἅϊ6 ΕὙΟΙ Ποῖ (68. ἱπυσοι- 
αἴρῃ ΜΓΘΗΒΟΠΘι. χὰ βύάνιτοθ, 611 ἢῸΠ ἈΡ6Σ ποῖ ἀἴ686. ἈΠ 6] ἄθπι 161 θη ,- 
Ἰίομοπ ΤῸ] ὅδ ὅ6616. πίοηξ πϑ] ἔθη Ἰσοπηέθη, ππα δῖ ἤθη Βεορίθσᾶδη ὑπαὶ ἄδθηι ἐϊουὶ- 
ΒΟμθπ ΤῊΪΘ) (68 ΓΟ )65. ἱππιηθ τπθ}νΡ πηΐθυΐδρ ππᾶ ἴπν Αἀρ ἀστοῖ ἄθῃ Βαΐδῃ 
ὈΠπᾶ ψασᾶθ ρόρθὰ 16 Εν κοπηέμβ 4685. μη ἀοὐξθβ, ππᾷ ἀστοὶ 16 ΞΟ νχἄοθ 

ω 



82 Ὑ. ἘΒΑΝΚΕΝΒΕΒΒ, 

ὁμα οὐ ας δις λἰο τὴν Ὡοιδνω, θοῦ ϑ ἰδαλοο ἰδὼν. Ναδοΐο.. οϑιγαδιϑν ' 

ἐδ :Ἰιζοϑι ὁθ τι νιοοὶ μθο ἐϑιϑ δὰ οἷο βοδς ὅς ομα» λᾶς ὁμαϑο καθὸ ἰδ ααθΣ 

--ς- ἢ») μμϑϑοςς μι ἰοοι ομδβι αν ῶὼο -οοογαιν. βαλο οὐθον} ΘΟ) ὧθ :}}15. οοὶ 

πϑιογα σι οιξλο Ομαδιαρσλολο : οὗν [λον οοὴ ολλοῦ βου ο ομλοςαιϑο οι δι λιλλο 

πολδο εἰμὶ οἷς. Θομοὸ Νυλίο σον, οος Οὐογολαῦο ολοδν, ὅσ τυϑοδ 

οὔν9 .9ὸ οἰβοτ ἡ ΝΗ ὡἱ λυ Νὰ δον [δυο. λοᾶν [530 ὁθὸ μαρο» ἰϑας ὁθ 

ἰϑιδν 9.6 το θ᾽ [κα ἐγ οδϑθο νοὶ ἰμραθῦ οι οομεθ κκαϑ βόϑαϑαν δ λμοὶ ἡ ΜΡ) 
ταῖς ομρασιον ἰδαζαςς, ὀμθαλον τἰδαλον ὀιδὸι λο ἰδιλων ἱμοαθν ἰδαϑο μεν διε, 

᾿έραϑ. ἐβὼν κῶν ον «ὐσρα Μὲ ἐμοασισι ϑϑνομ Θοὶ. Πν « [80}}. ς 5 βοϑαβαυ [16.9.9 

αἀϑομλὶ μο γον» ἰμφαῦς. μπερᾶϑο . ὐϑδλο οϑο ἰονδὰ; αὐ αϑολᾷάϑο :κςιϑ. οο. 

αϑομλὶ :}εοᾶ θ» 'ϑοὸὶ ων αϑ Ὡδο μον ανο δύ ἔομθας Δὸς, ᾿ϑο .ὦ.- 

μον μι ϑίο ἱκϑοιν . ἰλαβ χϑιο βοθαθν ὑδὲ τκαρς φϑοὶν 5 .θν ἰκακροθν νοἱ ὃς 
ἰδοὺ ὀιδιδοὸς κχομο τοόμν οἱ γαὸς ολᾶνθδϑλοῦ φόμϑοο οἶοὶ ἰδυςο τρῶν 

μέθου. ῶὸ᾽ ᾿ὔϑμο ὐϑοῖν. φόμθοο υὐοῦν ἰεϑοῦ βαῦναθοὸ βαυῖμο μϑὸ λα ΘΟ) ι 

τὔνϑμϑΣ ἄλοοι ολουωδ ολὸ ἰδαυυοῦ ἰϑμο ᾿ς άλλου ὅομοο οομβϑο ἐν α ἐὶ 

«οὐοῦν ἰκθὸν α.0 [μγο}}, ΣΟ» οὗν ον ῥο., ὁμδυὶ μα᾽ 

οἰβαλτδνϑϑο ἰγοὶ οὐ ἐϑδο ὅλο μα ϑδνν 

ἕλος Θμλο Β ΓῈῚ ὥνομϑν μὸ γοῦν ομϑῦνα, οἷο (ῥον ιἄο μῳς 

αν μον ἰδϑουνο ασμϑβοο 85. Ναὺρο ἰλανδιῶν γ μασςθρλοο ἰδ, Ὡς Νλαιο 

«ον δὸς Ἄμθοο σον 5.Νο)ο ἰδέμνϑΣ Βαδᾶς γ ..90}}, δ. ομθοο.. λοι 
δ ο έσοσιμον --- οολᾶνροι ον βῦμο {}γ0 ἰδαϑηο μοὶ ᾿5|5ογυ υραας, ἢ 
:λαρο ΘΝ ο ὃς σςϑσοΣ μοὶ ρμο [0 ἰοῖὰ ὡς ρμο δον τιδλαθ κύβοι γθ 

δραο ϑομῖλθο οοἱ πον» οὔϑδοοοο. :μϑῦμθ οὖδο ἰλόμοὶ τὸς ρα ϑάλλοο 

μαοἷν ἰῤογαιθ κῶς. ἐλαδι γο. « βοδβαθο οἱ ἔμο ἢ! ἴον. }} «ροὶν ᾿ς «οὶ δε. ον. 

ἰοῦ" ΘΜ ΘΟ Θ}} «ϑομθῶνς «2: «ϑα! εϑομοᾶ ἐν ὥϑοϊο. οὖν. αϑμοΐδδον ὑλϑαὸ ! 

ξ τοῦ 2, μοὶ οὶ! λον. μπὸ . ρδδϑυ ὡδὶ» οιϑονὲθ ον «ϑδαοϑ ιϑομχϑ!ίσοο εαἶῶὸ μοὶ 

δαΐγ υϑαδι μον δα. ΟἹ οὐ κῶνοι κσσδ. οἷς. ΜοΙ. ἈδομΣ Βὸ 
ελάυαςος νϑαα ἈδγοὶΣ Θοῖο. βκμαλο 'καα, ἰϑραὺ ῥοὸ :υοϊαλνς ὅδ) ἰϑῖν δαὶ 

«οὶ Θοὶο  ὠϑὶ ἐο [δι υδαοο ὡΩ ἢ μιϑι ον μὰς, μΐο εἰμ αἱ Μ᾽ 5} ρα μὰ. 19 
"9 .οοδαὶο οϑνοίο ἰοβ..} ομὼν μιοοῖο.. ϑδμυ οομυ }|ο :κοδδϑσα, Ῥοδδοῖο ομβαν ἢ} 

᾿9᾽ Θ᾿. ϑὶ δοὺς. δὶ μα αι δ. ἰοδκ μὰ. δδοο υνο ὡϑοιὶθ «οἱ ἰμο »ῶ». 

ὁ ορῶο αρδν ᾿ομοδ διὸ μὰ δὰ ὁ ὅς. οἷο ϑαλνον μϑοὶ (βοὴ οἱαδ ἃ. 

μον οἴου κῶν οἹ μνδγ ἰδόζοονς, ἱδανκο αι δῶν») ὁμλο κυρ δδο ῥὸ 59 δ. μὸ 

ΐμωδδοο μᾶς ὁ ὑδμδοο [9 ἰοΐδὰ δμδοο καοΐγοςς κα ϑθοο τα 5. ἰδαυμθιροθο ρα 
ἐμοὶ ὡοοῦνα9ὸ. οαϑὶ δι, τος γοο μο βάμαο ὡς. μος ςκ5.᾽)ο ρόδο ὸ βῷο 
εις Ὰ. μας ο 9 ἐμὸ ἐλοδοὶ φως πον «ομυοῦ5 ἴον ὼς ᾿ς ὦ 

το ε τῷ κοὐ λᾶλον 5 ἅς μϑὸὶ πιο αὐ) ὡὸ ὡς. ᾶς 89 : όσοι ἡ μὰς 

πρπρῆρῆῃῇφ“ᾳ“ἕψΤο - -“-Ξ πε πππ΄Π ““ὐὐνεεπεειιιιαν - ὕὺὕ.Ὅ“τοὦταὰπτπὰν 
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Ὧθ65 Τιοῖθο5. (ον Τοᾶ ἀπ5 υδᾶνδηρ!ο, πἀπὰ ἅϊο ππρ] ΟἹ Ποῖ ὅθ 616. σὰρ Απθδίαπρ ἄθν 
αδύζοῃ --- 5ἰ6 5βἰπα ἅδ8 ἘΠ ΡΘΏ 1 ἄον Βοβμοῖξ --- που βδηῖς, πᾶ πηβοῦο Ὑ ουππης 
ἄπρο 488 ΤΌΘ] (ον 610 Ὀ]Ππᾶ τγανᾶθ, ἀπ, Ἰτὰτχ σοβαρύ, 8116 ΝΙΘαβοιοα. νοι 
Ἰπταπὶ πΤΒ ΡΥ ΠΘ] 10} ραΐθη Ζιβίδμα ὅθν οὐἐοροπὈ}]} ΠΟ ]τοῖδ σΘΆ]ΠΠ6ὴ πσᾶροπ ἀπ 
ϑὔπαθ πἀπὰ Τοῦ ἴῃ Αὐδπὶ5 (ἀθβοι θοῦ σὰν ἩΘΥΡΒΟΠΔΙ σοϊζοσίθθη τ: πη ον 
Ἦδθυν (65 Βύβθῃ ἴθ: ὑπ8 ὑσὶ ππηρῃ]ογθ. ὑπ ὅΔ8 ἘΠΟΙ4 οἐξοβ. Βα βου Π1} ταῖν 
Εἄβοη ἐναὺ -- ττὰβ ἰαΐ ἃ Ἰθπὸν ἀπίθ, ἰδ Οογϑοῖιξα, Ἰθμὸν ΑἸ] πυγοῖβα ἢ ΝΆΟ- 
ἄθπὶ ΟΣ ἄθῃ ΒΕΔ ΘθΟΡ θη οἷἶπο Ζοῖδ ἰδηρ βοῖπθ Ομημπιβοιῦς μαΐίθ βρίγοι ΙΆ5561, 
απ Θ᾽ ΟΥὐἸτοηπΐο, γγοι" ἴππ γον ου 8, πη Δ Ξοῖα Ηθυν 116 ἴππὶ ΠΕ  ἔθπ Ἰεὔππθ, 
ΘΙΡΔΤΤηῦΘ ΘΓ 5101} ἄθον 11, ἀὰ οΥ σὰ ἴππι βου, Ἐὰ βἐΐθρ' πουαῦ, σϑίοιθο ἴμῃπὶ αἴ 
Ηδπᾶ, πορ᾽ ἴηι 818. 66. ΟΠ] τη πηρ αθ6, δγρούξθί ἴππ γοπὶ Τοᾶθ ὅ68 Τὺν νυ Ὠ]ἸτομΒ ; 
γγὸ αἴ6 δίϊπα 6 τηδομεϊο; ρσουγονᾶθῃ ναι, χοῖρέο βἴοῖ αἴθ Ομδᾶθ τἀπὶ 80 ρυῦβον, παπᾶ 
Ἃἃ (85 (ἀοβοὺχ ἰμίοϊσα θυ βομν 6118. 465 Ῥ] ΘΙ ΒοΙ 68. 80. ΟἹνητηβο ἐἶρ' σουνου θη υγᾶν, 
βαιαΐα οὐδ ποι θη Δ ονὕθῃ ἀθ5 Ῥϑυ]τβ βοίπθη βο]π ἴπ ἄορ Ορβία]ε | 65 βἰϊηᾶ- 
ἸΙομοη ΕἾ οἴβο 08. συαὰθ τνθροη ἀον πᾶ, ἀδπῦ ὁ α16 Ξπᾶθ ἀπ βοίπθιη ΕἸοίβομο 
θεβίορβ πηᾶ α16 (ἀΘΡ ΘΟ ΕἸ ρἸτοῖρ ἀ05. ΘἸθβοῦσθβ ππ8 χὰ ΤῸ1] τᾶτᾶθ, ἄδτηϊν τγῖπ' πἰομὲ 
ΤΑΘὮΤ πὶ ΒἼΘΙΒΟΠ6, Βοπάθυη ἱπὶ [ οἰβθβ παπᾶ] ίθη. Πὰβ Παθθη ππὶν ἀθτοι ἄδὰς Βαᾶ 
ἀον ὙΠΙΘαουρϑθανέ Θιηρίδηροι ἀπ εἰπᾶ απ απδᾶθη πάθον (ἰονέοβ ρονονᾶρη. 
Π186 αοθούθ νγασάθη ππ8 ρθροθθη, ἀαιηὶν βἰθ ἀἴθβ (σοι ἰρΊτοῖ Ὀοινδηρέοι, ἀπ 
ἀδιηΐϊυ 711 σαν ψο]Π]Π]τοιηπιθπθι ἴθηγο πη Τὺ] θη ηη8 ἄπο, ΝΟθοη. ἄθπι Ηδ]ξθη 
ἀν οροίο ψασᾶθη πὴ5 818. ΟΠ] 00] ἀν ὙΥαπᾶοη, ἄϊθ πΠ8 ἱπιπιον ἐγθῆδη, αϊο 
ΘΕνδηθηῖο αἰ ἄον Βαβθ ροροθοη. δὴ ἴῃ θῦθη ἄΐδβθηι ϑίπηηθ μδὲ δποῖ ἀθν 
ἩοΠρο ρομδη 610; ΘΙ πρ8 Βθῖπι δι βου Ἰ ἔθ π 50]Π1ΓΘπ ἀπτοῖι Εληπδ]υπαηρ' απ ρ 15. 116116 
ΤαρΡΘπα  απιρ' 616 6616. γοπ 1 ΘΙ ἀθμβοπα λαι ᾿δπίονη, δπιᾶθυθ ππβοσθ Ὑ  υπαητ ἐροὶ 
τηϑομθπ νοπὶ ΝΟ] (65 ᾿ρ να πη, ὑγιθᾶθι ἀπᾶονο οὐ]θπσμέξοη πη βἐβυϊζοη. ππ8 
ἌΓΟΙ. ΘΟ Β0]101ν8 ΤΥ]ΓΟΠὐΠ88θ6. 916 σου] ]θροπᾶο δον ρομιῦτι σὰ ἄθπθη, ἅϊα γοπ 
ον Θροἰζαϊαίίου. ἀπ 46}. ροἰβιΠ]οοα. ΤΘΒσὸ μϑηᾶο]π. 

Τὰ ὙΠΘΥΪ6] ΤΈ116 αἴδβα ΒΟ ἢ Ὁ χουν 110. 
16 βϑηζθ 1,6}}}6 ΠΠΒΟΡΘΒ ΗΘΙΠρθη ἰπ ἀἴθβοι Καρί(θ]π νου ξαε ἴῃ ἄνοὶ ἘΪΟΝ- 

ἔθηρθη; ΟἴππιΆ] τοῦθ᾽ 6} γῸ}) 6 }᾽ Ἰὑν]τοπ εἰ τι ῖβ τπιπᾷ ον Ὑ ἸυἸτππρ βυγαῖβο ἄορ ἢ0Ο- 
μοροη Ια δ πη ἀον Δ ΠΡ καπρϑι οἶβο ἀπ ἘΡομ αἰ τἷβ ον ΝΙΘΗΒΟ γον πηρ' ; 
ζύμη ΒΠάΘΡ θα, γο} (ον Αροἰπ]αύϊου. ἄθοι: Κὔτρου 09 Λ οβοα ἴῃ ἀθ. Βομόρξαηρ' παπᾶ 
ἅδον Βο Πἶσοπ ΒΒ, σαπὶ ἀντ ΐοη. σοι ἀον ΕΛΙτοηη ὑπΐ5. θ᾽ ἀπ Εν ρου ΠἸομθη δ΄ θβθα, 
ον Επροὶ, ὥθθίον. πη Πϑπποποη ἀπ ἄθη Αὐίοπ ἴπγοβ γΊκθηβΒ. 7: τ Ο]θὴ 
75 χὲ Του υβομ οι θα ἄδνοι τοῦθ ἴῃ ὙγοΙ μον ἊΝ οἶδα αοὐυ. γὸμ ἀπ ουταπηΐ πᾷ 
τἴομῦ ονϊαπηῦ τὶν, τνῖθ ἀπ8 α16. ΒΟΥ ἀπὰ ἀϊς Ὑ οι δὰ πυγοὶ Ασέθη ΒΟ] ΘΠ η, 
416. βομοῖπθδι θἰμαπαθν δαβεβο]ηθβθη. Βα] Πιοὶθὺ 68: υ(οὐὐ μαὺ πἰθιηδηᾷ 76Π|815 
ΒΘ ἀπ 6. ΓΟ ηὐ ἴῃ οἴπθπι Γἰομέο, ἄδπὶ Ἰτοῖπ ΝΙΘηΒΟΝ πρῆθη Καθ ἀπ δη- 

πειοὐροϊεὸν » 56 11ρ᾽ βπα αἴθ σοῖπθβ θυ ζθηβ βἰπᾶ, ἄθηη 516 σγοσᾶθῃ οὐδ βομασθης, 
80} ἄθη Ὑ͵ουῦθ ὈΠΒΘΙῸΒ Ἠοῦνπ: ἀπ , 1ῃγ 6 ΕΠρΡ6] βοϊιδπθη 8] σοῖς ὅδ5 Απροβίομῦ 
τπϑῖτιθϑ Ὑ αἴθι8 ἴπι Η πιπ61“ ἀπ ἴῃ βοῖποπὶ (Θὲ βαρ δῦ: 5 ΑἸ]θπι, ἄδΒ Ἰ' ΠΤ 
ΘΡΘΡΘι. Παδῦ, ΠΡ ΟΥ (85 δυσῖρα ΤΒθθπ ροθοη; ἀπ ἀδ5 ἰδὲ δ δυγίρθ ΤΠ ρθη, 
ἢ 516. ἸΟἢ ΟΥγοππθη, ἀ8Ρ ὅπ 8116 πὶ ὑγάμτον οὐέ Ηἱδύ, ἀπὰ ἄθπ ἂὰ ροβδπᾶἑ μαβῦ, 
ΖΦ. ΟνΚ ὙΥοῖδου βαρὺ δὲ: 910} μᾺθ86. ἀοίποη Ναιηθη ἄθη ἈΓΘΉΒομθα. ἱταμ ρϑίδῃ, 
πἰοηιθτ Ἰτοηπὶ ἀθη Ὑαίθι 418 ἄθι" βομαι, ἴοι Ιτοηπὸ πιοίποη Ὑ αΐθυ ἀπ Ὀἷη οὐταπηΐ 
γῸῈ τηθῖίποπι δαίθτς; ἀπ ἔΌΡΠΟΙ Βαρὺ 6: ,1Πν πϑὺὺ βοΐπου Ναπθη. ἴθ ρομῦνἑ 
ὩΟΟΝ βοῖῃ Οϑβίοιῦ ροβοιθη, Ἐπ᾿ Ποιβὲ: (516. βαιθη οὐν ἀπᾶ αβθη ππᾷ ἐρθη θη, 
πα Ἰκο) ΜΘηΒΟΪ, 516 }}0 τηθῖπ ΑἸΝΠΠ  ἀπᾶ Ὀ] ἴθι ἃπὶ ΤιΘῦθα, πᾶ (οὐέ σϑᾶθξθ τπλξ 
Ἅ] 0856. γὸπ Απρϑβίοιῦ σὰ Απροβίομες, Αὐοῖ νὸπ ἄθι ΝΙΘΗβομ μοῦ ππβουθβ Ἠθυρη βιθμς 
ΒΘΒΟΒνΙθθθπ: ,Εἂρ νγασάθ ορμϑμῦ ἀπᾶ θδίγαιη θἰπθη ΝΝϑιηθη ἴἰ6 ιν 8116 Νδιηθη“, Τιαβὲ 
ὍὯΠ5 8180 τηῖῦ ΗΠ ἀθν ΒοΙ Πρ πα Τυϊηϊ ὐ ἄθῃ Απβίοβ ἀΐθβον Αὐββαρθα, 418. 5ἰ6} βὸ 
Β0 1} σὰ ΜΙ ΔΘΥΒΡ ΘΟΊΘη. ΒΟ ΘἴΏΘη, ἃπ8 ἄθηι Ὅερ6 υϑδθιποι, ψῖ8 οὐὐ Θυϊζαπηὺ ππᾷ 

ΑἸηιαπάϊαπρον ἃ. 1ζ, 68. ἃ. ὙΓΕ5, χὰ Θδέ!πσοι, Ῥ] ΠΟ] ρ.- εἰδίοσ. ΚΙ. Ν, Ἐ. Βαπὰ 18,, ὃ 
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84 Ὑ. ῬΠΑΝΚΕΝΒΈΒΆ, 

ΜΟΙ μϑ εμμοίο βοροΣ μοὶ ς 9) κϑλϑ' ομιαιοήγδϑο ἢ) ἴρνονς, βορῦν ϑἰο. ὁμδῦο 

ἐφοαὶ 9 Ἀδὰ ἰδανραθ ρῶν Νμο μευ οὐ Κϑλθο . ἄλογο (ἄμασιο ἐμοῦο 
τ 9 οαῦδλδο ῥοο υ το 2. ἰμμ κοῦ οὔ» τἰοιδαν ἐμ ἕν αν ὼς, Νυρϑη 
Ἀν ΘΟ. φρϑ εἰδδορο ἰδδοϑω; ἰδϑαχοο 5. λχοοϑ ομϑῦ δ ῥλο τρυσιοοιο κπιρου 
ΘΟ; οὐ ς5ὸ Ὁ. οἷς δἰ ως [καρὶ μοὶ θάλος ἰἰοοῖδαν νι αθο οὐν9 βαὺν 
δλαδ ἰδοῦν λον ἰμὸ ὁμδον τομὰς ὡο σδο μας ἰδομο ον ἰδ «οἱ 

τϑῦν ωφλλιϑο Ἀν διῖθο. μα: 9 δου μάλδον ἰκζλλθοο αρϑοο βοᾶχο ἰὼ δ σα δ 25 
.λαγαον βυοϑο ἐμβοὸ μεβοὶ ᾿ϑὶ : βοᾶχο δ μὼν ων μον Ηὶ ὡΣ ιϑομιαθαθ λαῦδον 
ἰμαῶ να τὰϑο εἰλομο ἐμὰ ΝΙΡΕΥ τα υἰπαυοι5 ἱμὰς “ω ὼ5 μοδυ ἐμ 
|"ο ὐαα }|5 ον Δλαοονδο ἰμωο οἰβαλοήγδϑο 9 ἰλολα νου ἢ} ἐμὰς ἰὼ 
Νο  Ὅλο «9 αϑο μαβο μὸ ὁ νον μοὶ ααλλοϑο. Ἀν θα, 

οὐ α σα ὥδοΣ ΟΣ οἱ τβοᾶλο ἐθ τῷ γῶν 90}. μ) λαρρλλαα . ωυδῦδϑι, Ἀϑδο δ ο 

οὔθ (μοῦ οιδαδυϊβ ὡς κϑὶ Οἰμοι Νοοὶ κιούαθ Ὁ ἀλο ΜυβμβρβοΣ τίοδα» ἰμο βρμον 
 ϑαδς, χδοδν ο ἴσο μὰν, ύμμας ο]νοῦ ορϑαθο ὁ υίθαδας ἰλοοδνν δου 
Ξλαγαου βυοίο οοιαϑὶ ϑϑιν ολοδυ Ἰαλβοοδοοο ἰξϑν βοαιον ἰδ λον δ ῥοο Ἀ] 
θομα ψιλοὺς, ὡϑὶ Νὴ ὠνκλθ αν μον οἱ ὦ. αἷς αἰ ἰδὸμ ποῦ 30 βϑια: ομῦ 
νυ μμοο υ5}5 βμίο ὧθο κὸν. ὠϑίο.. ἰβοδς, ἰϑομν Ῥο δὸ ψλοὰς ὡὸς ἴσο δὶ μάϑαα 
ἰοῶν οὶ κῶς. βθοο Οὐαὶ ὧο ἰοοιο οεβϑῶνς ἰϑῖῖν ὑμαν . μοὶ θοῦ αθὸ «οδπὶ ὁ 

ἐμῷ οοὴ 55 αἵϑόϑιο οο) τοῦ ολμλο ῶς δο ΤᾺΝ μὰν οιμϑο» μου μύϑϑας, 

θοῦ, α 9 μοὶ οὐ, 16.915 (ο.ς ὡς εἰν τ ωοιαοίν ἐμοδοὶ Ιαρϑοοδδο πὸ μρ 
9 Ἀδοο ἱδοξο κδν οἷν ἔδοι μον Νυΐμμα κὰν Ὡς Νοῦν «πρασιτ νς αἰν «15 
:λδογο ἔβανϑι ρόοιο ον ἰκρν ἰδρμο οίο ὀρθὴ τον εἰδυοιδν ἰκοδοὶ ὑμον ᾿ς 
:βλδο μεοὰ9;) γα λα5 ΟΣ 5) κρβαϑς Ν᾿: Ε μ “ κῷ ποόδναλο ἰϑον, μὰς τ 

ες δθ» μιοο πουμιοο μόσιδοο τιλαδν ὡο ἰδακιοΣ δ. ϑδιμο 
οομϑ ἑομο ϑ.ο :άέκα ἰοὺ ων ἰνα:υ 5 τῷ βοοο σας 

τὴ Ὁ ἔδυ γθον οιδαι ως λο λα ονρο ἰγομο ὀμθοον μον «ϑοβνδνν, βϑιλλον τἰιϑλδοδοο Κὶ ϑοια. 
φθυθλοΣ λα ᾿ϑοιδδο ὑγ}50 μλας ὁ. τἰδιρθθν κλασοον (λθαο θα βαδος, βασξθ ψόγϑο 
ἰομᾶδο ἰδέρο θα ρας ο᾽ο ϑθδϑοο εἰμ μβολϑον 5 { ἴοίμυ δ. ιϑομιοῦρας 
ϑϑοῖ Κὰς τομθν ας5 Νιΐμον ἰμυο μια Θοῖ !ωο «οὐ» 3'Νο (ϑοβδνον 
δαθ ᾿μηθο κὺρ 5 ῷ Νιδαϑϑο ἰδ σρϑ τοί» βασδιν δοῦλα, ἡ 3 ὁ 
3.1 ᾿ϑοο ἰδραοδας τὐϑῦλϑ ῥὸ υυοὐῦ ἰδ κο οαϑῦ Νλ.}) μὸ τρέϑο γέϑαι, 

ἀκδαν Μοὶ Μὲ τας μὰς ἡ) ἰθδα ὀδδ, μαύμμο ἢ άθο τμοκᾶς. Ἀ; 
τοβῤοισιδν, μαϑαδὺ οὐὐοναλτ ἰμοαῶθ οὐνς, οὗο λᾶς δον μᾶς ὅλο μοι μϑδϑδ, 
“ϑἰο ἱκϑο :-᾿ϑνᾶς. » ἰϑωωδα ὧἹο τραδροίο ὡϑοδᾶ. 9 ᾿άρθδοο βοιαυσ ορϑο 
ΘΜ οὐοιοςς, ῥμθα9 οὐδογαιθν (οοβν. ῥομϑο : [155 τον κυ; Βο [Δ6.6.}}} μβϑ 
᾿ο μδδ) ϑμέλϑο μοῦ 90], μμοΐ.ὄ ον ωδδο τοῦ ἰὸς, αδοςθ 610: βῥοθα ϑηϑο 

ἰμϑὺ [5᾽ ϑμςϑ βϑοὶ :πιϑᾶϑγο ἰβθμθοῦ οβοαῦν. οἷν ῥϑιλθο ὑμτ μοὶ μας ὑδθὸ 



ἘΘΑΟΠΙΙΒ. ῬΟΝΤΊΟΟΘ, 8Ὁ 

ποι δυταπηῦ ΠΡ ἀπ οαὐ ἰοἰτι 150 πᾶ ἀοοῖι 5 θέ μαν, πᾶ οὔθμ θα} ππα σοὶ 
ἘΠΟΙΤΟΥ ΞΟΠ] ΟΝ πη τνῖθ ππ5 (ἢ, αἴα ΟΠ Ρα)αναπρ' ὔοΣ βοίποι Δ αἴθυ σοὈυδομί, μϑῦ, 
ἘΠ ΠΡομα ῬΘΌΪιβ παρὸ: Τ]ὴ5 πα 65 (ἑοὐὐ ρ Ομ θαστὺ ἀπτοῖ βοίποι (ἀρὶβυς. Φ6π08 
5611ρ6 γοι 8]ΠΠΘτη ἀρ ΘΒΟ]]ΟΒΒθη8. Δ Θβθη. μαῦ 65. Ἴη8 ρϑοβοηθανὺ ἀστοῖ βοῖπο Οδο 
πη μαῦ ἀη8 πἱο ιν ππχηθρ] ὁ σοιηϑοῦ δια οηνγοῖβο ἄπνον αἴθ Αὐββρυίϊοῖιο ΠΡΟ 
βϑίπθ Ῥγου θη τη βοῖπο (Ἰουοιδο αὐϑνγενβ χὰ ἘΠΊ ΠΊηΘ αι ΒΟΘᾺΥΣ ὉΪΒ ΣῈ ΟἿΘΏΖΘ 
βϑῖποι ΤΠΠ ΓΟ ΒΟ ]]1ΟΠ τοῦ, τ] 65. ἴπ ἄον Δ ουζοῖ! πἴη ἀπ τυϊθάον ἄπτοῖ ταππθπᾶδ 
Ἡϊνγεῖβθ, ἀπτολ 6116. ππῇ Α ΘΠΠ]]Ο] Ἰτοῖἑθη ρονθᾶδὺ παῖ. Τῃ ἄθπ Ἰοΐχίοι Ζοίξοπ 
θον μαὺ 65 τηὶῦ τιῦβ ΘΟΒΡΓΌΟΠΘη ἴῃ ἀον Ν᾽ ΘΟ πἰρτπρ' τηϊῦ ΠΉΒΟΡΟΣ ΔΙΘΗΒΟΒ ον, αἷθ 
τηϊῦ ἴππ| σαβδιη προ αθὺ να. χὰ ον ἘΠ ΗΠοδ οίημθβ οὐ θββοόῆηθβ, ἄρῃ ΟΡ. ΖΌΠΙ 
Ἐγθθη γοη 8Π1|6πὰ τηϑο το πὰ νὸὰ ἄρββθη ΕὖῚ16 Ὁ ν 8110 ρ ποπιπιθι Βδραη πιθᾶ 
πΘμτηθη, ὙὙῸ11 ἴῃ {Ππὶ ὙΠΟ ΡΘ. 51} 8116 ϑιομεσο ἄθν ἊΥ οἰβιιοῖῦ ἀπ ἄν Ετ- 
Ἰσθππ πῖβ 1 , πὶ 1ππὶ Ἰορὺ αἴὸ ρᾶπσο ΕἾΠ16 ἀον ΟοὐἐΠποὶ ὁ ΘΙ Πα ρ΄. Πρηπ 65 πασᾶ 
ΠΕ ἴῃ ΠΠ5Β ρΘΟΙΘΠΠΔΥ πΠ56} Τιοθθη, ἀἃ5. ἀῷ ἰδὺ 18 Ἐπ  οππέηῖς Ἶ6Π6:" ΘΙ ΠΟ ΡΌΠΘΗ 
Οοὐπιοῖί, οἷα ρον! 1οΠ65, ἴπὶ 8116ν ΒΟΠ Πρ Ίτ ΟῚ ρ]οῖοθ5. Δ ϑβθι ἴπ 8 γουβομίθάθπρη απ 
γοροἰηἰρύομ ῬΟυβόμθι, [ αἷο ἴῃ Πὐϊπμοῖῦ ρούσοπηῦ πἀπᾶ ἴῃ ροῦνοπηΐον ὙΥ οἶβο γονοϊπὶρ τοῦ 
βἰπᾶ, θ61 61" ΠΟΥ [ΟΥβΟ]Π]]1οἸτθι ΕἸοοπανῦ 166 6ι" Θἰμσοῖπθη ἄν αγοὶ Ῥουβόπθη, Ὑαίου, 
ϑοιπ ἀπ (ἰοἰδί, οἴῃ Δ οβοι ἴῃ Οἴπον ΚΥΑΙ, οἶπον ΒΟΒ ΟΡ θπηδ οι, οἴπθιη ὙΠ, 
εἶπον ΝΙα]οβιδε, οἶποῦ Ἡρνυβομαῖβ, οἴπον ΤΠ]ΠΘμ ΠΟ μοῦ ππᾶ ΤΙΠΟΙ ου ΒΟ] ἸΟΒ]τοῖ!, 
οἶπου Εν ρ τοὶ, οὔτι Αὐβατιρ ππᾶ οἶπὸ Ἐπᾶθ, ΚΌΡΖ, οἷπβ ππᾶ ἀο0}} {Π6} οἷμβ, ππᾷ 
ἴῃ οἰποιι πη ἴῃ 8]1θὴη 81168, πα ΠΟΥ οἷπβ ἀπ ἴΠ6Ρ. ΔΠΠΘπι πιπὰ ἴῃ 8116 Εν] ρκοῖ, 
ΜΠ ἄον ἘΠ Θη τη] 1 τοῖν 164 6ν οἰπχοίπρη ῬΌυβου Ὑ ΒΕ] 65. [οι ἘΠ Π]16}} σία παῖδ 
ἄον ΜΙ ΘΗβΟ γον πηρ ἄθ8. οἰπροθονθηθη. (ἀοὐ Θββο 68, 16 Ὑγθρθπ ΠΠΒΘΡῸ ΕἸΡ] βππρ; 
βἰαἐναπᾷ. Ὑομι, ρ] 6101] ἴῃ (61 ΔΘ ΒΟ ] 16 Ὁ ἀπιβουθ5 Θὰ. ἸΘΙ Παρ τχομηΐο α16 
Ὅπηχθ ΕἾΠ16 ον Οοὐζπμοῖῦ νοὰ ἀον Ὑ οὐ πὐπαϊραηρ 68. Ἐππρ0}]58 (Δ ΌΥΙ8] 8π δἷβ ἴπ 
γε ρ τοῖῦ, 5ὸ χασᾶθ (001, ὑπ ἀ6Ρ σϑπδαθῃ ΕἸ τοηπ ἐπ ἶβ ἀδὺ Ῥουβοῦ (65. βοΠπ68 

πἀπα Βοῖποι ταὶ ἄθπὶ γαῖον ππα ἄριῃ (ἀοἰδύα ρ]θιονγον οι Τῦνν βΊκοῖῦ τ ]Π]6 πη, ἀυτοι 
1πη ἄδ5 [ον ἀπ ἀδ8 Τιονοι Ἰθηθν Τὺ κοητιύπὶβ τβ ΘΘΟ ΗΛ ὁ; 80 ΒΡΤΘΟΝ 6. : 
» ΘΕ ουΠ ]Ο16. ταΐοῖ,  αἴον, 61 αἷτ' τηϊῦ πον ἩΥν]] ΟΠ Ἰτοῖ , ἀϊθ ἸΟἢ} Ροὶ ἅν δοιιαῦ 
μαιξθ, ομα αἰ ὙΥ ο ψαῦῆ ἀπα «τπϑῖη γαΐου ἰδὲ ἴπ τὶν ππᾶ ἰΟἢ ἴῃ τηθίποιῃ γ δέοι 
ππᾶ ἴοι ἡγουθ οὐ καπηῦ νοῦ πιοίποτῃ Ν᾽ αίου", πἀπᾷ Ῥϑυΐϊαβ βαρὸ:, Ο οὐ βαπᾶξα βείποα 
ΒΌΠπ γὸμ οἴπθιη Ὑ οἰρο", ππᾶ ,80 πδῦ οὐ ἃϊα 61} ρϑιθυῦ ἀδβ. ον" βοίπϑη οἷμ- 
ΒΘΡογθπθῃ βοῃπ ρας. Παγᾶτβ ρομύ ΕΪΡ ὑπ Πουνου, ἀδβ 6. 8]]οΐπ χιρ οι ο. 
ΘΙΠρΟθΟσΘπ8 ΟΠ βὺ πἀπα ρἼθ10}} ουγὶρ ννὶο ον Ψ αἴθυ, δου, θ᾽ βῖοιῃ. ππβ 1 ΠΉΒΟΡῸΙ 
ΜΙ ΘΠΒΟμ μος οδθηθανίθ ἡδοὶ ἄθπι ον ἀθβ Ῥβαϊαβ: ἡ ΕΡ ὑχασᾶθ οὔ οηθαν ἴπὰ 
Ἐ]ο βοῖι", Π8β τὶν πὶγ ΚΠ} Εἰ πο πτγβΌΠβθιι πῃ αἴθ Εὐθηπ 18. αἴ 656} 56] ριηβομ πάθη 
Αὐδβρτίϊοϊιο, ἄδβ τὶν 85. βοὐ Π]οἱο Ὑ͵όβθπ. βοθδαοι, ἀατοῖ 485. τνῖ σὰ δἴπον πϑῦθα 
Καθδῖαν ρουχουθη βἰπα ἴῃ (ον ΠΟΠΙρου Τ απο, (885 τὶν ἄδππ ὅπ τπ8 510} νο]- 
Ἰοπᾶθη, νγθπῃ π80}} τιμβθιοι Τα 6 ἀπτο (α8. ΗΠ αΙΐοπ (ον ἀεθροΐο Ομ. αἴθ Βομαρρθπ 
ὅθ Βοβιθὶῦ ἀπβ νὸπ θη Ξθο]θῃ ΤᾺ116ὰ πὰ ἴα Μοίπθπρθη πἀπᾷ αἴθ ΨΊΘΙ Ποῖ ἀν᾽ 
ἸΚύγροσνοιῦ νουβομνίπαοπ πη πὶ ἄθπι ἈΓΘπβομθη ὅα5 Τὐοιὺ ΟΣ δἰποη Γἴθθθ Ζὰ 
ΟἸι. δ]]1εῖπ Ἰθαοιθοὺ ἀπ βύνϑ]ῦ ἴπ Ἰ6η 6 πὶ ΠΠΘΕΒΒΡΡ ΘΒ] ]οθη. ΟἼδησθ, θυ 8116 ὙΥ ὁβθὴ 
ΟΡ τη8 νου οοἰτῦ, Τπ αἴοδβοπι μ0]]0η ΟἼδηχ Ἃ6}" Ὑ υππμέ ον αβὺ ἄν Νθηβοι 16 
ἰπ αἴ6 Ξομδρβαηρ ρϑΙθρῖθ ὙΥ οἰβιοιῦ, αἴθ νου 1 δὲ ἴῃ βίδιιποηβυγουέο ΜΓνΒ ΘΡΊΘΗ, 
ἄφιθη οτσβίδηδηϊβ ὑπ αἴθ ποπθὴ δ ουπθη ἴθ ἀθυ πϑῦθη γε] δυΐάθοιζε; ὅπ} 
ἄσσοι ἄκ8 Ν᾽ ονβυξη ηἷβ. ἀν. Α ἀββρτίϊοιθ ἀπ ΒΘπθηππηροη ἵπ 61 πο] ρδπ ΒΟμτ Ὁ 
αἰνὰ ἅϊ6 ον οὐ]θπομίθί. Ἔοσπμον βομαπΐ 6. Νίθηβοι ἴῃ βοίπον ὅθθὶθ δὰ 
Ἡαμδουθανο ὙΝ οἶδ ἄδβ Προ] δὰ αϊθ ππδα ΒΒ ΘΟ Β]Π ΟΠ θὰ. Δ ΟημΘπ ἀ6Γ Κι ΙΒ. ρΡ ἢ 
ὙῸ1 ἴῃ Ἰοπον ἴοι" 8116 ΤὺΡΙκοππ πῖβθ οὐ μα θθπθι ἴπ 8116 Ομ θπ ΠΡ ῬΥΔΉΡΘ πάθη, 
Ἐυοπηΐηῖ8. θη πὰρ βεοῖπθ ὅϑ'6616. ἄσπνοῖ ϊο ροἰβύρε Ἐυτοηπέηβ ΠΩΣ 1165 
Κῦτ ρου ΟΝ ουμοῦοπ ἴῃ ἀα8 Βοῖοι ἄθ5 ΚΟνρουϊοβθη οἰπροίγθίθῃ ἰβύ, ἄδπη ἰδὺ ἴπτὸ 
Εακοπηίαῖβ πίοῦ τπθ τ πὰρ σοι ἄον Ἤροϊτο θυ Βίππθ γι 1, Βοπιᾶθυτι, Ὑγῖ6 ἀἴθβο 

δῈ 



80 . ΕΒΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ΠΟΘ ἄμθας ἰδ ἱμαῷ εἰδιϑδιλινο ἰδ, οοκο ἄϑϑιο νἀ τἰοῖδα) 

εἰρϑθαι ἔμηοιο ἰδοῦ ἰδαὰς μὸ ἰδβϑϑαϑ Ὁ οὶ» ϑοῖ. μιοίο οἰδσιαο ἴδρις 

:όμαδας οδγ ") ὁδοῦ οὐ ὁ τῶ δὶ ϑάβαο }} τ 1ϑδ ὁ δας, ὁμαϑῶνλο 

Ῥκρο ῥομδοο [κθοι : ὁμαδο οο ἀκήσ ὀβοαν ὁμο οβν.ο ὀῤγαλλοο ὀβν ας ὀῤν Μὲ 
μόϑιδμοο τλὰδϑ Ναύμο ννν νμμο μβθοαν βοια» οονϑ ἰδαδος 55. ..5) 

τό μβοο.. νόμο βακὰᾶς ἈΔ θῦθοΣ ας οθοὸ 6 θα 4. ὁδν5 δι όγαωυ οιαλορο ῥὸ 

μον, θοῦ. α 9 3} οὔλο βεβῶς, οδομεῖο οδον ἡ ἰϑὰ ἐ ὡϑοβον κῶνοι σϑϑσα) Νο 

ἴμοςθν ἰῦϑϑς οἷς ἐβνεβ οῦδοςς σοἷ» οὐῥοναν ον. 9 Ἀγ ζϑομασο,, οὐαδον : ἐμοὶ» 

ἃς δλο ἰμοσῶν βόαγ μϑγ μὼ βοανςς, ονο υοΣ ας τ ρος «ὔὅϑδοσῖο 

μμθυ «δουαθαἱν και, μοὶ κὸν τὸς ΟΣ [Μὲ οἰδώξον ἰομοαα, μομο κϑνρν 
ας ,αϑλαςνϑο [Δαλλα οι βλλλδϑο 856. αὐ} θα πϑὺ -ομυοῦο οὕ δαὶ 

αο τλαῦρο ,οοβλο Ἀ5.. αϑλροςς, ,λλδαὶν. αοδιροίδναο όμοα μὰ ἰοομ ςκ9 
5 ως οἷς οΝοῦο μὼ, βοοῖν. .ϑο οἷν. ΟὐΝϑο ῥοϑοίο βθθοαδνο βοοῦ 

δοίλο βαλϑ βμόομο ϑοὶν [μαρλϑιδαυ,οος ἰλοδυΐ Διαυθοοδϑοῦ ἐς ακλα, κοῖς, ΒΟΙ͂Ν 

ΌΜ] ὁοις ἰδόλας ὁ [λαιολγδοο }} δ... οδώμοθ ραθδϑο Θοὶ, βοοοασῶν ο., ἰοόν)ο ἰοο,ν 

|| φϑυλοδοο αὶ οἰδωυτοίο, «οιᾶν.}9. : οἷν αϑροδϑαῦς, ὑλϑαλο ἢ οἷ» οὐὐοιαλο ἐμα, 

δσϑο ἃ 5 ἱδνωδϑα  οδοδοὶ ὡο βδοο.. ουοᾶθ.ο υϑοοῦ 5 μιυὶ αὐσοο. οϑιοϑ, δ 
Μο .οοϑοᾶς, 9 ὦ Νυδδοο ρσοῦ 9. ὁ ὅσο. οὶ οοιοδοίο 5. . οῦνο 
μδϑο οἱ βραοας "0) δον νον ας, ϑόοδοο ᾿ϑοῖ, ον [οὶ «νοδέροθο μὸ τοῖο 

ϑοῖ, ὥροῦδλο εϑόμδδνο, οομθσο ΟΟμοΣ [μα ξθθοΣ βίο σας μοὶ ἃ. 

δια. ΘῈΣ κυλϑσαν βοο. Ὅσο) ἰλαλαςς 5.9. ἰδδναϑοοο [λα θα. δ οἷο σα». 

οἷο ἰκϑοὶ ὃς ὡς το πᾶ ὐο δ» οἷν ἰδορο βάκβροὶοΣ βαασῦς, οἱ ᾿βαϑοαϑιο 

ἐβοὶ μ᾿ Ἰμδνο. οἱ ἀμ οδωξοο ωοιοομοῦ «οἷο ἰδ μων ἰδαδϑιν γον Ηἱ «μὰ οϑνομθΣ 
τ" ὦ.}} ἰοδν Φυλόν Ῥρο τῶδνο ἢ" (6 ν:57) τὰ Ὅλο ϑϑαα ἢ [ἷο οἰμο οῶαϑ 

5} εϑο ἱβῃ οἱ ψῶδ. μᾶς αμοου, ομυομο ἰοῶν ᾿ς κὸν πὰ τῶν τοῆν κϑαυυν 

κϑ θῶ ορῶο κλ ἰδιμάδαθν οἱ ἰοῶδλν ον υσσιαὶ Ὡς «το μοὶ ἰδομβο Θ}} 
«ϑὶ ρος. δὶ ῥοῖο Ομ (ϑθοιν δάσια ἰμωυς, ον οι οϑᾶ ζο ῥορυο 

ἰαλον, «μοὶν οὶ ἴλας ν.9 αὶ ἔμασιο. ἰδαιολγδοο 1} {παρα ἰδδιρ, ἰράα . βϑοδναθο 
ἰϑδν Ἐ. οὐλοδνο. δι λον ομαϑακθοϑο : ολασι κὸν ναι» μας ον Βαϑοςς, 

τα 13) ὠϑοαθ» ομϑο : οὐοια: οὐϑο ἰθνὰ) μι οιδευαδιαῖν. ϑοονμο }} οοἹ 

ιϑοῖν. εϑαλιθο ς9 οϑᾶ δὰ 9 [0 [βοιαν μον δο «ϑομαθῦ ὀβδῳ εὐοοὶ ὧΣ, Ὡς μοὶ 
οι οἷν οοιαν ϑοῦν. ἀμ Ηὴ τιθομδιμο θαι, μοὶ βαδϑον ἰοῦ οὐ οἷκθοὶ 
βοα μοῦ. ον αυξο. ὁδοὶ θα (090) ΔΔΟ Οβμαϑοῦ ομάὥοα) 

τὸς ὉΜοι ο 'οα, (μὸΣ ΟΟΝ ΝΣ «μιν. ἐμοῖο οϑἱοδν θοῦ ΘΑ ϑδϑο ιϑοι τς 

ἱμθκοθ αϑὸ δ) : ,δοιαῦνι» ὼς. ῴομον, «οδδιμς μος γ0. ἰδθαθὼΣ ἰοὺ 

ὐὔθθ ἢ Ὁ. τσ βοι, ᾿ἰϑολ δον ἐμοὶ; ον ἰϑδαν «οὶ ΘΟΝ . ὁμοξον 
γι ἰδβδαιδὸ ὧι ΜῈ Οβραο λα δα ομθοιμθϑι τἰοδα) οὐδόν θοὰς ἡομδον 
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Θομπο ἔπι" 4116 Ἰζῦνροι" βύσϑ ἢ] ἀπ α16 16 ΙΒ] ]1οΠθη. Ααρθὰ ἴὰ ἴπσροηῖ Τοῦ ἀδ5 
Τήρμῦ βοιδαθη ἀπᾶ ἴῃ αἴδβθπὶ Τήολῦ 4116 ὔσρου. απ ΕΌσηθη ἀπ ΕΔΥθ6π 510} 
γομπθίπϑηίἶθι πη θυ βο θιθη,, 8ὸ. θυ ]θαο θοῦ δπ0}) ἀ16. ϑοπηθ ἀον Θυθο  ρ οὶ Ποὶ 
1σοια Αὐΐρϑηρ ἴῃ τοίπθῃ Ἡθυζθῃ αἴθ, 48 βἷθ ἴῃ ἴθσθπι γυβουρθπθη 1ἰομύθ [ἢν 
Τήρμῦ βοϊιδθθη ππὰ ἴῃ 1Π|πὶ 4116 φιοϊβέϊρου Πίπρθ πη ουβομοίαθη Ἰοσπθα. ΕΙΌΘΗΒΟ 
τὶ (Θ᾽ ϑίγϑ ἢ] ἀἴθβοι βόππθ Ποῖπι Αὐΐρθμθη ἀδ5 Γἤουῦ ἀδ5 ΝΙοπᾶθ8 ππᾶ ἄδν ἴον πο 
γογαάσοκέ, 5ὸ. βομνγπᾶθη Ὀδὶπὶ Ἰδπομέοπᾶδπ Απβοδηρ ἀ65 (ἀοὐψθββοιπθβ 8116 νϑν- 
Βομίθάθποη Ἐπ Κοππἐπίββ ἰπ ἀθι γο]]οιητηθπθη Εἰ Ἰκθπ πὶ πὶβ (Ὁ. ρορείθβδπθη ΤΤῚ]- 
εἰτδῦ; ππᾶ πιϊθάδυθιη, τ ἄπ, ὑγθηπ ἄπ οἷπὸ τϑῖπθ ὑχαπαουβο πο Β6}]6 πἰπητηβὺ 
ἀπ ἴθον 6" Ερᾶθ μὲ] 8ύ, ἴπὶ Τπη τσ οἷ κοῖπο ραν σοι ἄθη Βοιδεύθη ἴῃ 68 ἹΚΟΥῬΘΡΒ 
δα άθοϊζβῦ, βοηάουη 81168 τἰπρϑαπὶ πα ἀδν Π)61" Ηΐπϑτι8 βύυϑ ] θμᾶθβ Τλομύ δῦ, 80 
πὶρα αἴθ τοῖπο Ὑ υμαμ Ὁ σι (ἀοθοίβσοιν πὶ Ἰθποῖι Γϊομῦ ἄν ροἰβεϊρθι Βομπθ ἄδν 
π61]Π1ροη Ταϊπιτξ ρΊδησοι [ ππ νὸν ἴῃ πὰ ΤΠ τυ οὶβ 1646. Τα} ] Πού ἀπ Ὑ10]]οῖ 
ἄδε ζϑμ]θη, αἴθ δὲ (ον Κα ὕνρθυνοι μϑπρε, νϑυβομυν πα θη - πη γθηπ ἀ16, ἀϊθ ΒΟΙΘΠ6 
ΒΘ Πρ κοι ροβομπιβοῖτὶ παρθπ, ἀδ8 δου ἀθ8β ρσόβοι ῬΆᾺΪπΒ. νϑρηθιηηθη ες Ε Ὀ1Θη- 
οί ἴῃτθ Αὔρθι, ἀδπῖ ἴππθη ποὺ 48 Τλομῦ 65 σοβορηθῖθῃ ΕΔΗ ρΡΘ]Παπι5 δ- 
βομο", ἄθπη γουβίομθηῃ ἀἴο, αἴθ ροἰβυ] 166 σἴηπο Πϑῦθη, ἀδνππΐον π]ομὺ ΘΙ ΠΟ Π6 
Ἄπρδη τὑπᾷ Ὀοζίθμθη ἀϊθβθα Απβᾶνρποις ποῦ δαΐ ἀἸ6808. σουραπρηομο Γἤομξ, ἀδ5 
ἴῃ ἔ θηομο Αὐρθῃ 811}, βοπᾶθυη βὶθ ἄοηοι 8η ἋΔΔ5 δοτῦ ἘΠ ρϑθ8 δθοι πβοὲ 
ἄσιι Βοἰομέθππι βοίπϑιυ θυ ΠΟ μ]κοῖς, ἀδ [ἢν δαυὶς τον θὲ ἀπ (οἰβύ", ἀδβ ἴῃ Θανθιῃ 
Ἰππγοπᾶϊρϑθη ΓΘμΒο θη. ΟἿ, γομπ ἱπὶ ΟἸδαθοη ἀπ 'π Θασοπι Ηδρχθπ ἰπ 8. Τήθ06, 
ἀδταϊξ οὰσο απ Ζο] πηᾶ οπον αναπα ππθυβο αὐ θυ] οι βοὶ ἀπ 1} ταϊύ 81|16ὲ Ἠδ]- 
Τρθα ἔβββοπ πιδριϑῦ, Ὑγ6 1168 αἰ Ημο ἀπὰ αἴ ΤΊοΐθ ππᾶ αἰ Ταηεὸ πα αἴὸ Βτοῖδο 
5", Τ|πΐον ἀΐθβοι Ηδμο νϑυβίθποη ἅϊο ΠΗ ρου ἰ ΐοη 16 Τρ οῖῦ ἀθ8.  686}8 
ἀπ αἴθ ἘΠ ΌΘΗμοΙδ 6 π68 νγθῖβοη ΒΟ ὄρ οτΒ τἀπὶ ΠῚΉΘΊΣΘΡΒ. σὸπ 8]16πὶ τγ88 ὙΔῚ 
ππᾷ δῦ; πίον ον ΤΊΘΙΒ νουβίθιθη βἰθ α16 ΤΙ Άβθδυ τοῖν 16 πθ8 Δ θβθπβ, ἀπ ἰπ 
οἴποια αθηὶ Νθηβοιοθ πηι νοι Γϊοπέθ ὑσομβπέ, ἀπ βοῖπο ϑυίοιίθ απ ἀπροὺ- 
Φουβοι]!] θη ορο; οὐ ππιΐαβὺ παρ]οῖοι 8116 ἩΌΠοη. ἀπ 8116 ΤΊΟοα, γοπ Βϑί πο μη 
ὙγΈβοη ἰδὺ ἄδβ Α11 γ ]], δὲ ἰϑὺ ἴθ ΑἸ1]6πὶ τπᾶ Ἰθηβοδβ σὸὰ ΑἸΤΟτι πα ο᾽ ἰθὺ δ πο ἢ 
ἄθοι: 4116 Ἡδμοι ἀπᾶ {ἰθἴοι 818. 8116 ΤΊθίθα, ἀηϑα θην ἀπ ρυθηζθηῖοβ. ΠΙΘ 1 ἄπρο 
υοᾶοαξοὺ ἀϊ6 Ξροϊι]αὐϊομ θοὸν αἴθ ἀπ]τῦτ μου οι 6. 61} ἀπὰ αἴθ Βτγοῖξα ἅϊ6 ἔθου 
ἅϊ6 Κὔνρον νοῦ πἀπᾶ αἴθ ρὐἐἐ]!]ομ6 ὙΠ Κβδυικοὶν ἴπ ἢν. ΤΊθία θθχοθίομποι 0 Ὰ] 
δοῖ αἷθ ΕἸπβύοσηϊβ πα ἀθπ ΕΔ]1 ἰθποῦ (46᾽ Ὠξπιοπθπ). ΤΠπᾶ θππ ΜΠ γῸπ 
Ἡοομέίσμι υπὰ Ετουᾶδο ππᾶ ΕΚΙοίᾶθηρ . . . . . «νὸν νιν νιν νιν νιν 
ον νι νιν νιν νι νιν νιον, ἤθᾶοοϊ τῖρ ἅϊ6 Ὑ 610 πθὰ ἰδὲ 8ο βἰπᾶ 8ποὶ ἴῃ τ 
ΒΘ Ζϑιομππηρθη πηι Αὐπιβανίοῖζο πθα: [9 οῖπ ΑῸρ παὺ ρόβθιθη ἀπ κοῖη ΟἿΣ Πιδὺ 
Θμῦτι ἀπα πὶ ἰτοῖπθβ Ν θαβοιιθη Ηδυχ 15ὺ σϑἰτοιησαθη, νγὰβ (οὐ Ὀδροῖίοῖ πα ἄθποπ, 
ΕΝ ἴμπ Πθῦθπ . ὡ]π8 Βαῦ 65. αοὐῦ βϑοῆθηθαν! ἄπτοῖ βϑίπθη (οἶδέ " , πνονῖπ θ6- 
βιδμὺ αἴθθο αἷν σονουᾶοπθ ΟἸΘΗθαντηρ, ἀπ Εσθθ ἀπ ψονίγδαίον ἀθν (ἰοὐνμοῖ 
ὟΣ βοίϑιιοι ἅ16 ΤΟΥ] ]τοῖν (ἀοὐδοβ 16 ἴπὶ ὥρίορο 1", 180. δῦ ἀηβοῦο δ ὍΠπμΘ 
ὉΠ6 πηβοῦ Εγοαἄθ ἀπ ἀπβοῦ ΘΠ ρΊτοῖῦ ἀἃ5. που] 66 ΘΟθδθθη, ΠΙΘΓ τὰ Θ ΙΘΡ6Ι 
πη ἄοτι νοῦ ΑἸρδβίομῦ χὰ Απροβίομθ, πὶ οἴπον γο]]Π]τουητάθηθι ΕἸ θη "8 ἄϊι 
ΤΠΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟ ]ΠΊΙΟπθπ πη ἴῃ οἰπθν χυγϑὶ [8]. βὸπ ον βιοἱδ, τγῖθ οσ μκοβαρὸ μα, απ 
ὑοῖν ἄοη συκύη ρου Ὑ οὔθ. ἄρῃ Β οἰ σμίππι βοῖπου Οἰνθ πᾷ βοίπου Εθαμ ΠΟ μ καὶ 
ΘΡῸΏ πη8 Ζοῖρθη, ππᾷ ἀ6η ΠΟΙ ΟΥ ΒΟ ]ομ θη Ἡ οἰ ομύπτι (ἰοὐέοβ (οἵ, ἘΠ. 8,.)., Τ)Δβ 
ἴ6 Ἡδυν] μοῦ (ἀούῦθ5. βοῖμ Τὐθηὺ ἰδ, Ιϑύποι ἩγΠ γο ῬϑαΪαΒ; 6 ἐβ6]0 αἴ6, ἀἷθ 

5.6 ἴθμδβ βῃρηπδομβοηᾶθη ΓΠο 5 Βορδαδὺ ΒᾶΡΘπ, 4180: γἄθτοη Ὑογβυδπᾶ οὐξ ἴῃ 
ἀἴθεοι 610 ρϑυϊαπᾶθι μαῦ, ἀαβ Ἰππϑὴ πἰουῦ ἀδ5 Τοῦ (65 Τὺ νΔρ" 6] 1τ|Π15 ἄθν Ἠονν- 

Το κοὶν (Ὁ. αὐξρίηρα. Τὰν αἴθ, αἴθ (65 Τύθανπιθηβ ὑχουὺ βἰθα, ἅ168588 Το ἴῃ 
ἸΏσοη ρθυζθη ΒῸ ΖαΠΘΙπιθπ, ἢδιεύ ον πὶ βοίποιῃ ἰδθοῦθ αἶβδο: ο0 Οοὐὐὺ πηβθῦθ5 
Ἤδη ὕ. ΟἸ. ρθῦθ. δθοῖ ἄθα οἶδ ἀθ. ὟΥ οἰβιθῖν ἀπᾶ ἀν ΟΠ σιηρ' τὰ ΒΟΙΠΘΡ 
Ἐχκοππέμπίβ, ἀα αἴθ ΑὌροπ ὀποσον θυσομ 611 ὑγοσᾶθῃ ὑπᾷ ἴδε ΘυἸοηηῦ, ὙΘΙΟμ 65 

"- σ' 
σ' 



88 Ἅ, ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

μωῃ 'ὸρρι ῃς. τοὶ ἔγο ο κτο [0 ἰοοι ἰοιδν ὁο βώὼγ Πιατύν «ἰθρυν μας 
βοια ὁμο «οὐ αοδϑλ]ο μεοᾶθ ομάσο τ αλϑηίο σθαι εὐϑοΐΣ (Θοι! δ τ5 

«οὰϑ 3 ἔμ οΙΝ ον οἱ ἰδυρσοΣ ον «τ ϑὸ ἐς 9 (δῦ βοιαν οἹηὲ (ΘομϑΣ δοιαῖεν 

17" δαλαῦ ον αρο ϑ'δαθο βιμοὶ Ῥαας [9 μαας } :ῳομοοοῦ ἀθ λιμμβοῦο 

ΩΣ μοὶ -οὖὐ ὐὔλσδο " ὁμεϑαδ μας ὁ. ὀιδολδοΐ βαϑ ὠἶϑαα οϑυϑῥο 
ὧο «προὶγ οἱ Βασι θοο μυδδοο μμϑόδδοο ἰβωδθον οἰδορθ ᾿οῦνο. ἰδδνο τοῦ ὁ 
ϑιαϑαλ μἱο . ἐλ ὑρραθ ὡς Θλου κα. [οἷν .(βὸ μοὶν υοἱο μμρᾶ9 9 ὁ. 

«2. ϑο! »ϑς. ᾿ϑομϑιᾶ ο ἰδλασο κοῦλο μοαϑ ὡς ὁ0] ομϑ υυὰ 9. οοιαυαυΐο 
εάϑροςι ἰδμέθαθς κοὶο πω ἰδιαλθ ρὸν ἐαλορθ ορο οἰοῦν θολὰ α οι» κϑομθδνεν 
δ ΞΝῈ ο μοὶ τῶ μα-ο 55. Μαὰρο ἰμῦο ωΝ ΩΣ ποῖος ’’ς. ἰοοι " 
οι ϑοιλ αν οὐγδδο ᾿Ννω ιϑάξοῦῦ ᾿ὥϑροδυ) με5 τλϑαϑο) ΟῚ Πομϑίο 

ἰμϑοι!ο μοὶ «τοῦ Δ» μιὰ. -Ἄϑαο ἰδαλα τὰς " ἐμ) Νυλ)ο ἰμδϑσῦοο μι 5. 

κϑιρρο ὁ ΘΟ] {|9᾽ο. οὖν. ἀϑμονδοο.. βάϑαν ||} [ῥοια" σον «οὶ δὰ 9. ῥὸ μοῦ 

᾿μοδοΪ ὠονν ἰμονοϑηδοο ἢ. ἰδ οὦ δὸ ἐς ἰοὐα δ; κυΐβαθο ωδιϑο ὠθιασυο κὸν εὴο 
Ἀμοϑο δμλδο γαλῶνϑ οοιαϑὶ ῥο ἔμϑο. ἰμϑὸν. ἈΡ Ἰααὰσ Ὡς οο᾽ [5 9 ὦ δοὺ 
ἰγμν ὡο τροσι δϑοο τ βαϑο οἰδιυϑῦγδοο ἢ ἰλοοδα ὦ ολοᾶποι, ἰγ5) Ἰαλῶϑ μα δου οοὶ 

ΝΜ ωμο μου Βυύμυο ἡ ἰμυδδο ομον μ᾽ ϑλθοι αὐ ορον τ κρ ΘΌΟΙΣ νοὶ 
βωων ἰλββϑδο υυϑιᾶδιϑαν,, ἐο οὐ ἔοι θομδ κοὺς υοιᾶαιμον, δυκούγδοο " βὰς δμοο 
ἰβαιλούγδϑο "ὶ δ»  κϑὸ ΔΙΝροσοο σον Ἀὶ ̓ σϑαα, «οὐ ομϑ ον λ)ο τ βάμμαθο 

ἰβαιλανομθ οιβο ὁμ ἐμὰς ἰϑδὰ ὡδὲόὸ μος ἂρ ῷ ᾿μυδοο τωνα  ὀμῃ ΝΘΟΣ 
εἶδαν ο μα Ν να βοὺν ἵμο μοὶ μϑιαᾶυ ὠχοᾶοο ορλυΐο ἔπ θνο, Ἀγ ἰμβιθοο 

18. ηγαα ἃς γδῶο βοὸ. ᾿ς ἀϑομλν μεθᾶθ οὐἱ μαλοο. ἐπιθο θ ἐθ κεϑὸν θολὸ οοὶ ξυξαο 
«ὐθιουςοᾶθ μῤ0 ἰδομδθο τον οὐνο δο ἤθη αἰ τβαωῦ θο ἔμλο οϑὶ τ οἰονναὶς 
Μ μου ποθ Ομ ϑὰς ιϑονο βοαῖν., οἷο ὥς οι οομθο Οομο) 
"νυ "οὶ ρο ὁθ ϑὴν βοῦν, οομϑ κὔϑοο . κϑιραν ᾿κβαϑ ὁμαβοδῃ αϑσοδμο 

ἰδωδυλο τβζμοο ἰδέξοο ἰομβδα λιν ἰἰαομοο μι ἤ ας δ. Θ βὸ ἐπα δι θοϑο Πο λορόρ 
Ἐ5- ἰμαβ τ φνοϑο βϑαθοῤρ κμοδμο μὲ οἰ ακοαϑ ζωὸς ἰδάμας ὑδοο δὴ) 
"Ἀν ἴοδν κὼ ἰδ ἔμάθο υμβοβνγμο μ ββαων ἐμοὶ ρλκο ἰοδν Ἀν μάθῦο «μον 
εἶμο ἰδδδο ᾿ς ἱμμκο ἰοῦ" οἷς ορ κθοι μὴ Οἰλαυρθι θολὸ ὡὸ ἰμν λον, μϑῤ 
«οὐ βραβ» «ϑοιος,, Ὁ} οἱασ ἀς ὁοο . οδοξθ φοΐβνονς, μϑιρδαο ἢ «οιον οὶ; 
ϑοι Δ Ἄδα ἵν, οἱανούγδοο ||5 ὁμθ οἱ ἰαλοο. . οἹαιούγδοο Ὁ ὁ5 
9 μμμο μ}μαν. οομβν αλι δα δλοθοο «ὀρναας, ἴδοις υὐ οἱ τ οιγασιθ, 
μα το μοΐγ οἱ «αν οὐγδδο ἢ’ νον» [παι οὐγδοο λον, Θοὶ, φοθο 3.9) ΩΣ νοϑᾶῤ 
(Θίο λα» τ μθαδν ἰδϑιοὶ, 1ο.) οαϑα ἈΦ ὡ ὄμοδς ϑγ9 οοὴ; οϑ᾽ ἐσ αΘ 

βωλδὼ οἱϑοο : ον Νὴ 9 ψϑδϑο μὴ Ἀϑνι θυ» ερμαος, μοσυθ ὑοῦ τ Β ἡ} Ββαα9 

μι γον αϑοι ὁμς .κὐοὶ οϑαδος κσϑος κϑῆαθο καλθι ΑἹ, οὐδοῦ : ϑιολααδνο 
Ὡϑακοσαν ἢ θα ἡ ὠοιαθρα, ὦ μὰῷ ὀμῖδος ὥνδϑϑο “δ 5 δοῦο νι δο 
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ἃϊο ἨΟΗππηρ βοῖπον Βουαξαμρ δὺς. θθσπθι βαρὺ οὐ: ηαοίέ, ἀ6Ρ ἄοπι 1ο]νὐ θ8- 
ΡΔΠ] δὰ8 ἄδν Εἰπδίουπίβ σὰ Ἰθαπομέομ, ἰδὲ ἴπ ἀμβοιοπ ΗθυΖθη δα βορθηρθι, ἀδηηῖῦ 

τῦῖρ ἄσνοῖ ἴα ΠΘεν Ομ τοῖ ον Ῥυτοππίπῖβ (ἰοὐῦοβ. δυϊδπο τοῦ πϊϊρᾶοπ η Αἡ- 

βοβίομῦ Ψ. ΟἈ.; σὶρ πδῦθα. ἀἴοβοι βομδίς ἴῃ ἰράοποπι Θοἤβο, ἀδιηϊθ ἀϊο Κσαῦὸ 
νοι οὐδ βοὶ πᾶ πἰοϊν σοῦ ππ8΄., ΠῈ5. ἰδὺ 16 Τὺνσοηηθηἶθ, αἴ δαΐρσθιν ἴῃ ἀ6η. 
Ἡδτσθη ἄρνον, ἴθ ροίδαϑ υγοτᾶθη βἰπᾶ πὑπᾶ ροτοϊπί σὺ πγονᾶθη βἰπᾶ ἀπ ἄϊ6 6- 
Ῥοΐθ ρϑμδιέθι μάθοι ἀπᾶ ἰτπὰ Οοἶβὺ βύανὶς σογοσάοη βἰπᾶ πη ἀμβ Τ 0} φοβοιδυῦ 
Βᾶροη ἐπὶ Πολὺ ἀθν ὈοΙἄθπη βο] ρθη Θ᾽ πη μἶββ8 (65 Το 885; ἴῃ αἸθβου απ ἀΘ. 08 7' 

Βϑβοβτη οίζέοθ. ἀπ ροονάποθου.  ο] Ὁ ἀθ5. ΚΟΡρον]οποα. ππᾶ ἄο8 Ἰζὑνρουοβομ ἀπᾶ 
ἴῃ θ᾽ ΠοΙΠΠρθα. ΒΟΒΡΗῚ 5 ἀρ οΘΌΠ] Δὲ ππᾶ οἰπρορτῆρι 16 56} δη]ιοιέθη. ἅν πα- 
ΒΒ τ ΘΙ Β]1οἢ νο]]Π]τοπιπιόποη ΑΥ̓ δἰ βίου, Ἰθηθι ἩΓαύΓον 8116 56] 1ρΊτοῖν ππα ΙΈΒδο 

ἅον ράπσοη Βομῦρίαμρ. Πΐοβο Ε]τθηππῖβ τὶρα ροθοροι. ἀπᾷ οϑδιᾶν τὺ ππὰ ρ6- 
βύνᾶονθ, ψῖο ροβαρῦ, ἀπγοῖ Ὧκ8 ἩδΊθοι 4ἀθν ἀθθοῖθ πδο}ῖ ἄστη {ποτ Ὧ65 Ηδιτπ: 
»ὟὙου πίοι Ποὺ μϑ]Ὁ τποῖπο (ϑυοῦθ, ἀπ ἴθ} 1Ιογο 11 ἀπ ὙγοΡ6 τηΐο}} Ἵν ἢ 6π- 
ὈᾶτΘη; ἄθπη οἴῃ ἴππὶ βἰηα ψουθουρθια αἴθ βοιδίχος ἀπ 9 .56]1ρ 5᾽πα α͵6 σϑῖπθβ 
Ἠδυχθηβ βἰμᾶ, ἄθηῃ βῖ6 πγογᾶθη (ἀοὐν βομβαποη". ΑἸΒὸ γὸπ 46} ΒΘ Ποῦ γοη Δ]16 ΠῚ 
Βύβαη. μᾶπρε ἄδ8 βοιαπθη 80, ἀδ8 85 Ἰεὺχυ πᾶν σῖθ πὶ ΞΘ Ρ᾽6 0.61 ρ'Θβο θιῦ; ἄθππ 

ἅϊα ΞΟ πᾶ αἴ δ ἄξον βᾶσοι πἰοιῦ, 485 ὅθι" ΠΟΘΙ ΠΟ Πρθῖ απὰ ]]6ὴὶ οπὲν Ποἰτύθη 
πρίν ΟΘβομῦρίο παῖ κοππθη Κὔπηξθη. ἀπ 56. ΠΉΡΟΡ 1Π} ΔΡΠΊΒΘΙΙΡῸΒ πη γοῦ- 
Β Πρ] 1ο1165. ΘΠ] 161165. Δ 656. ἔαββοη Κὔππίοι. δπχ ἀπιηῦρ] 0} τὔπποι αἷς Αὐροπ 
Βομάπθη 8Ὸ} ἴθπθη ΟἸαπς 68. ππμϑθΡᾶνοπ ΓΠοΠ 68, πᾶ πίοι οἷπο οἰπχὶρο Ὑ6ι- 

πα οὔον Εν κοπηὐηΐβ νου πιᾶρ' 88. ἄθπι {τ 615 [6π65 ἈΠ Ά βασι θυ ΠΑ ΌΘμθη. Ν᾽ 686 15 

πονδαβχαξγοίθη : ἀον αίον 8]]1οἷπ οὐ οπηΐ ἄοπ Βολπ ππὰ οι Βοῖι πα πὰ γοηὶ 

ψαΐδυ οὐϊζαππῦ παπᾶ ἄρον ΠΟΙ Προ (οἰδὺ 8]Π1οἷα. οὐ Όσβοιῦ αἰ Τιοΐθη. ἀΣ πα βΡᾶτοη 
Οοιμμοῖξ; 59. ψομποη ἱποί πᾶν θυ απ ἀατΟ αν] ρθη. βίοι οἰηδη οι τνῖ6 516 816]. 

68 νουβίθμου, Ὑ ΘΙ ο5. ἰδ 4180 αἷθ Ααὺ πὶ ἄθυ τηϑὴ ἴΐπ 516 ιῦ, οἶπθ πῃ χὰ ΒΘ᾿ΊΘΗ, 

ἀπᾶ οΥγοπηῦ, οἶπο ἴππὶ σὰ οΥἸτοηηθη, ἀπ ἴῃ ὅοΥ ΟἹ Β[οι βοίποι ἩΘΙ]ΠΠρθι. ΟἹ ΘΠ ΔΙ, 

ΘἾπ6 ἄδβ 5ἷ6 ἴμπ [ἀθβοι Κὔπποη ὃ σοι αἴθ ψ Θυπαη ου] τοι θοῦ πῖρα, ὑγἅπθ νοι 

18 1 Ό]ρ 6 ἴπτον Α βῖτοβ ἀδβ ΟΟ] ον 1άθη)ο (]}ν., τα 1616 πΠϑΌΒΒΡΙ ΘΟΒ] Ομ θη, δομὅπ- 
μοῖδοι ρουίηποι ἴπ ἴπν Θοβία!ῦ, πη 65 ψΌΣ 6] Ὲ ἴπὶ τ5 αἴ Ἰζτα Ὁ 6π85 ἀπο ουβοιι- 
Πομθα, ἰρυϑατη ροῖθη Ὁ ΘΒοη8, πᾶ 68. ΒΟΒ]Ἰθβθη 510}. σοπ 8116 οίδθη χαβδιηιπθῃ 

ἅϊο ῬΙϑηῖκοι ἀδ5 ΞΟΒ 65, πὶ ἄθπι βοῖῃ ΒΒ βῦσου ἴτὰ ΟἸδπθθπ ἀπ ππϑυβο! ΟΡ ΠΟΠῸΡ 

ἩοΙπαπρ; 5ἰὐχέ, πᾶ ἀπβοῦὸ ΘΟ οὔδηϊζθη δ] ύθη. 118 ϑἰθαθυ]θαΐθ θη Ἰζπι8 ρυϑᾶο 
105. δῦ αἷθ 1ἴθρ06 ἄδι μοι] ρθη Τυϊηῖθῦ, Τὔπβορ Ὑ  υ θιβαπρ' ἰδ χορ παθὺ 
πἀπᾷ ἀπβθρ ΗΟΗπαμηρ' [οδὺ απ αἰ Θθθοῖο, αἷδ ππθ ρθροθθι βἰπα, φρο ὺ ππα 
88 [ ὙοΙΒρυθοιθι, ἀὰ5. τπ8 ἄδν ρηδαϊρα Ηθνι ρΘροΘα μδῦ, τσὶρα π]ολὺ τἀν ποπ, 

ΜΌΠΩ ὙΠ τπ8 ΒΟ Πρ ἴθ Αομὺ ποιτηθη ππὰ πδομβαμι βοπιθ Θθθοίθ μαΙέθα, 

Τατοῖ ἀἴοβος δέξο ἅδν “θοῦ σου ᾶθη 8110 αἴ 56 Πρ Ἰζοῖδθη. ΟΠ ΘΠ])81" απ 51 Ομ 08. 

ἴπ 8Π6} ΠΠΔΌΒΒΡΡΘΟΒ]ΟΙΘἢ Β Ρουθ, ἄδνθι Παξον απ πσὶν ἴθ ἄον ΤΌ 6 Θμαρ βηρθη 
μαθοπ; τοῖν Ἰτοσπηθ ἄδππ σὰ ἴθποπὶ ΕΤΊΘΘΝ μῦθον 815. 8118 Ὑ υ παπτξ, γγὺ 85 Ἰκβῖπθ 

Βρδισαπροι παπᾶ ἩΓοΐπαπρθις ἀπά Κοῖμπθ ΨΊΘΙμοῖν ἄθν ΒΑ πημηαπβθη. πιθ]ιι ρ᾽ δ, Ὑγὸ 

πῖϑαι πἰομξ τηθῖν δπρθυγίθβοι ἰδὺ δὰ Νηθη ἀπ Απβανίοῖο πἀπᾷ Ζ8]1 θη ἀπα δαΐ 

Ἔρυγοῖβθ, θῃἐποιθιπθα 88 ἄοπι Θ᾽ υϊοὺ ἅθ5 Β᾽ πη] οιθα παπᾶ ἀρογέγαρθη. ϑαΐ ὅα5 Ψοι- 

ΒοΡροπΘ; ἀδηη 5 ι τυ Βόιοι ἴπ ἀϊθβοπι ΠΘ 00} οἶπΒ ρϑυουᾶθι, [610 ταϊὸ 56616 

ἀπῇ ὥϑοῖα πὶ οὐ ἴπ ἴθι πηχουτ δι βῆδγοι ΤΠ] ΘΒ πμ, ἴῃ οἷπον Ἐπ]ταππἐπίβ, 

ἴδ δα Οοἱὲ ρουομίοι ἰδὲ ππᾶ (ον αἰ νοι ἱρρϑπαοίπον Νοϊπαπρ ἴῃ ἅϊθ Τττὸ 

ξάμνοη 1188. 96, διῇ ἄϊοθβο ὙΥ οἶβθ δυϊζθηπθι 1 Θοὐῦ ππᾶ ΒΘ Δ Ρ οἰ νοῦ 510} ππ8 

ἄδ5 δῆονῦ ἄθ8 ρυεπ ἀὰθβ Θ᾽ ἀπε Ουβ Ώ]1οἢ} 158} ΠΡ 8116. 561}6 (οβοιῦρίθ. Ααβ 

πάθη θοαρίθ ον 516} σὰ ἴθπθη ΠΟΡᾺΡ τἀπὶ βὶθ χὰ Θγαυίοκοῃ ρουδᾶθ ἅπτο]ι βοῖῃ 

ὉΠΟΡ ΟΥΒΟΙ]Πομ65. Ἴοβοι ἀπᾷ ἤιποα ἄθπτοι ἀἴδ8ο5. Ζππι Βαυσαβύξοὶπ σὰ ὈΡΙΉρΘι, δῦ 

κΚοΐη Οἰοβομῦρ  βοίποι βομὔρ ον. ουϊζοηποη καππ, 80 ΤΌΠΘΠ Ὑγ]Ρ ἀπ58. ἀδηη 1π ἸΘηΘπὶ 

Ἠδῖδα ἀθι ἀρη ρίκοῖέ δ.Ὸ5 δὰ τπ5 ΔΡχυιηΐηθη, ἅ88 ΠΠΠΘΡ ΟΡ ΒΟΒΠ 166. χὰ ΘΥΓΟΡΒΟΠΟΙ, 

ν 



40 . ΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

ἰδβαδιν ὀμϑδθοο σιν ἰῥοιαν οο» ἰδ μο 1μ5 Δθ᾽ οον εἰδαυμο θυ, ἰϑαδοαϑὶ 
υδϑ ὥἄχδα βοαϑὰ ἂς θολὸ μος ῥομλο ὠομο θα βμοὶ θοῦ α 5. μϑας 

τϑ᾽ οιλοδι, μισθοῦ «Ϊκθον ἐλοΐο μὸ βλκμ καθὸ. ολασηθρθο μϑῦ ον ο λῶν. ἰλαδὸν οὗνοι 
ἰοοι βου ἰδνοβις Μ᾽ ΟἸκμυδδο α τοιοδ ἦν σοῖο, ἰμν οἷο. αν λοις, Θροὶ ἢ ἰοῖνν 
μλδϑ κδϑϑδϑο κβοδὰν κνοΐ σοῦνον ἰδδνθο [βοῦν βμρδι ον μὸν. ἔχοι. ἔβα; οδιαὶ ὁμο 
τ. ῥὸ ὗαϑϑος οοὶ ἐο Νυδος, κλασρον ἃ Ῥρο 'μο ρόμδ 5 μου ἴδ ρδδο 
βδυρδοο αν Ἂς μὰς» τρσιδᾶν δὰ ὡὸ δυο οιδυλο βοοῖν, ιωδμο φοροϊθὶ 
“ΟΡ οι, ῥοο λῦδδοΣ ον ο., ὁ «οἷο ἰῥβνδθο ψϑιο οἰμαδικοθ ὡλόϑοο, Ομ οΥ) ἐν 
Ὅαλο ὀμβο ἰδ! μα ὁμδιγ ον τἰλανούγδοσ μ5 βορα. ὦ ας Ἀο 
οϑν «ρόδο μδδο Μὸ ἰμωδλο Μο ὠὰ μλοδϑο "» οουϑ ἰοοιο ὐδνδρ,, βὰς (οοβλ τὸς, 
ββϑϑιο υμροὶ ἀο 9 οὔδοῦ ομϑο τ υρρο οὸ ιοδο, οοδεὶ Μο. Δ ο ὡ δοῦν. οοιοδοὶ, 
ον μαύμαϑδο || εἰμι ὀβνος μου πϑοο 5 ἐρῶ ὐγδοο Π} ΟἹ Ἀϑι τυ 
εμοὶ Θοὶ, - ομοὸ ο Ὅσδ. ἰδομο ρβοὸ ο Βὶ ὑλϑδαθοο  ἰπανρβιδθο ἐθ ὅδυλοὺ 
Ιο λων ᾿ ῳ:ϑὸ ως. «ἰνρβο οὔθ 5. 5.) ’ϑις ἰγοβα. αϑοι κὸν 
"5 ἰγϑὶ νοϑὶ οὐ κὸν οὐδ εἰδοιροο ἰπμὺ Ὅσας, υοιοδΐν β9. οο᾽ δυο ἡμὰς ὸρ 
οοῖν ἔθ ο ἀμο Με μεμα μων το βμαθ ὁμδυΐ μὸν. (ον Ὁ ῤλο δ [0 
30} ἰδαιοῦνδϑο αὶ ἰγοὶ δας --- ὼ5. ϑοδνο ρον μαϑαϑ μον δίδω ὡὸ δας, υοιοδοΐ) 
«Ὁ ἰμβόβας ομυμΐὶν ᾿ἰϑαϑϑαϑὶ μϑια ρα ας κοῖς ιθ΄ο μοὶ 9. δὸ δοοῦ ἰδϑν οἱ 
ΝΆλο βα ῥδις ΝΟδνοο μίϑοιο.. ἰοβν} μὲ τϑ 3) νοὶ Ῥμοοι ῴοι οἰκθον ας ον. οἷ" 5.) 
τἴ τϑ τα ϑῈ λος, δώθοὶ βμαδαϑο νοἷο  ίοοι ἰδωῦνι, δον κνοιο Πθοι ὁο ας 5.0 τε 

εδνιῤῥλον ἰδῶδα :19λας Δα δὶ γ5 Ἰγϑιο υἰοδν οὐδοῦ κρολιϑαν.. λων 
το" «οἷος δὼ ἰμαϑὶ ορϑ τωογοδεΐγ οὶ ως ὀδλο οβι9οι μοὶ βυγ9 Ὅλ. ὀομβο. ξϑαϑλὶ 

δο  οῦς θυ βόα πὸ ἰθορο Μ'ν : μροοὶ» Ῥρο μο, νοὶ δ μο μὰ !ο 

εἰωαλλαϑο ΜΗ α.». τος μομθο ᾿αῦδο γαλῶνον μοσμθν «μικ9γ0 5}}0 . ἴω... ταν βάλον ἴλας οὐ ἐξμοΐ φο ἐξμοΐ . οδονι» νον ὡς Μὲ οθον οῶνϑι ὁ οἷν 
ῥομϑο μοὶ οὔδιϑὸ ιζϑν.9 ὐσοδον Ῥτο ὡο ορς Ων δοΣ Κρο δὴ εἰδμαῦ Ῥρο [υὅϑο) 
ἈΝ ΝΥ ᾿ς λοιβς ἱβνο μμδς, οἷν βαθ τβμβθρο μοὶ [γοῦνο : λϑιβαθο 
"ν. Φοοδοο ἢ Ἀμδας ἕλος Ἀδ. οὐδ᾽. . ον, κὰκ! δο Ὁ οο Δ ΟΣ ΟΟμ5) ᾿ϑνοδιο 
εἰωδο, [ον ΚΣ Θμο δ. κο μοι δος. ρον Ἡ}} ΟἹ -ομϑ μββο }}9 ἰμβο 
ΑΞ εἰ υκϑοι γοὶν ΟΣ θ᾽ κυ καϑο ἰοῖν μι υτοοῦ οὐ ᾿ο δ κυ βϑηδο οἱ βυλδο ε 
τΑμΜοο καυδδο ἰϑῖν Ἀ ἰοιδν Ο μλα δος, ρρβο ἰδδδο μὸν. βυξβαλου. ϑθολο ο.5. ῥὸ ἰδωθ 
δῶωοοι »Ἂ. ἰϑαρ " ΩΣ Ὁ «τον. ο..5. ὧδ) βαρ :οὐδλο μοὶ 5.9ὸ 

μδο -- ᾿ἰϑαοῦ "5 -οϑ ρρο δ) ομἱανϑῦηδϑο γαλῦδϑι δὶ ἰγοο .ἰομα. σαν ἰοιὴν 
Ὡς κὸν ἰοῦ θ» νοἱ οἷος κοιθοο τόξῦοο βαβα οι. [θυ ἰμυ. δ 1ο. κὸν .θο 
ἰδ ως μα, δύο εἰδῶ. ἰμαυϑα, μεν κἰλλβαθοο κτγοςθοο κοι! οὐκ 
ἈΞ ρος, «᾿ὔέοδοαιο. :ομθιροΐ; ϑοιασο Θμοσθ)0. ὁμϑος μάθοι. οαλο 9) οὲβ 
κολθ ἀθ :ομβοβναδο 3οὶ, οἱαύω Ὅλο ἸΒὶν βθοο μμὼὼ, ἐμ5 ἰομὸν ἰνϑο 

δ... ὅὦ 



ΕΠΑΘΠΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟΌΒ, 41 

ἀβο ἄοπι ͵οτ ἄο5. ΠΟΙ σοπ ῬαΌΪαΒ, ἄρον πϑοῖν βοίποι: Εἰ νυ οίταπρ τὶ ἄθη. ἄν! ἔθη 

ἩἨϊΏΤΩΘΙ 68. τπθ πέφξοι!ξα, 5ὸ (δ β 65. ἄπροῖ ἄλ8 Ὅ]οβο Ηὕτομπ ἄσποη, α16 ἀν Λ͵ϑμτ- 

μοὶδ ρϑβοιόμοι, οἰηϊοπομύου: Φόπον ΤΠπίαβυανρο τὰ ΤΠΛΟΡ ου ΒΟ ΠΟ 8, ἅδ᾽ 8116] 

τγοῖσθ ἰϑὲ, ἄδθπι βοὶ Ῥυοὶβ ππὰ Ἐπ ἴπ Πρ κοῦ Αὐποπ!" --- Τήοθον αἴθβ 56108 

ἈὨΡΘΡ ΘΠ ΠΟΠο, ἔσθ. 4116 Ενϊκομαύπῖβ ϑυμδθθης Εγκοπη ηῖβ ΒοΙ οἷ 6. Β6]1ρῸ 

ῬΙοπυβίαβ, ΕΡ. νὸπ Αἰμθα, ἄδν σοὰ ἄοτι Πιομρον ον Ὅ 610, ἄθπι 561 1ρ᾽θὰὶ Ῥϑα]αβ, 

βοθεῦ ἀπξονυ οτος πχογάθη ἰβύ, ὅπ οἶμον 5.06116, γχὸ οὐ γὸπ θη Ἴσρεα ἴπι Δ, Τὸ- 
βξαιπδηξ τῷ ἴἤνοη Ηἰπυγοίβαα δαΐ ἄαε Ὅτ ΟἿ. τοᾶθὲ, [ α͵βὸ: 9 οβθβ πὶ βίοι τϑὴ 

οὐῦ πἴομξ ραπαμθῦ, ἄθηπ δὲ β8ι ποθ ὺ ἀθπ Ἰ]ηβΙο θασθη, βοπᾶθνι ἀπσέξθ μὰν ἀρὰ 
Οτὲ βοβᾶποα, Βῃ ἄθμι οὐ βἰθπᾷ. ἈΠ. Εἰ. θεάθαϊοὶ ἄθν Αὐβάσιοὶῖς, ἀδ 8411605 αδεύ- 

16 η6 ἀπ ἘΡΒαθοπα ἴῃ ροἰβεϊροι 116 ἴῃ βΒιοπύθδτου. Ναύθτομ, λόγοι βἰπᾶ πὑπᾶ οἷπὸ 

ΑνῈ νοῦ Ενϊκοππ ηΐββοπ, ἀ᾽6. ἀμὸν Ἰθπθηὶ Ηδομβίθῃ πα, ἀπ ἀστοι ἄθθθη Ὑ86- 

ταἰἐβο]αμρ; βοῖπ ἔρον 8118 Οοἄθηϊζοι. ον μᾶθοηθ5 ἸΚομημηθι ὅθι: Ὑ ϑυπαμ τηϊρ'ο 611 

τῖτα, ὙχῸ πη ΟΣ 510} ἃ αἴ ροἰβύϊροι Ηθ]θη. Β6ἴΠ688. ΠΟΘΙ 6 ]ΠΠρ6π ΟΥΐθα μουδ]  βύ, 

Ὥβπη 1δβε βιοῦν ἄθυ νους γοὰ ἄθπὶ ΚΙ ΟΕ ΕΘ η ππα γὸμ ἄθποπ, ἀ16 βθιθη, 1ἴοβ ππᾶ 

ἘΡΠΠῈ οἷα ἴῃ ἄθη ψΆΡΠμΔΡΡ φοΠδ πη ΒΥ 116 π ΝΟ] 68. ΤΙΠΟΙ ΟΡ ΒΟ! μη. Ὠουῦ 

Ῥεΐαρὲ δ᾽ 876. ἘΣ τοπη αἰ βιτοεδο σαπὰ δΟμυγοῖρθπ ὑπᾶ τοὺ πὶ ἄθπι Τ]αΆβΡανθα 
ΤΙΙΒΙΒΈθασθα ἀπὰ οὐὶρ; ΤΠΟΥ το πη θᾶτοι, ἄδ8 1οηβοῖἐβ σοπ Α]]6 πὶ 1δὺ πᾶ ἄσο]ι πἰοιὺ 

ἠθμβοῖξβ νοι ἸΡρομα οὗνγαβ, ΘΟ γομ βίοι ποοῖι γοπ δπᾶάθγθη; δα ἄϊδθβα ὟΥ οἶβα 

γοτοίηϊρι Ὁ Βῖ6 τὴ ἄθπι βομ]ϑο μέπ ΤΏΡ βου βομ Πομθη ἦπι οἷπον Τα Εἰ ρΊτοῖς 78ρ’- 

Πομου Επκοπηξπῖβ, ἅϊθ ἔθου 4116 ΤΑΙ ΟΙ ἢ δῦ, απ, πιο β υυἰββαμπᾶ, Ὀδῆπᾶθι δὲ 

βἴοῃ ἱπ δἴποῃ  Ίβθοπ, ἄδ5. 8116 γουπαπέν ἰθουβίοισυς, ΕΌΣΠΟΡ βαρὺ Θ᾽: ἡ ΠΣ 

Βδέθη, ἄλθ τίν ἰπ ἀΐθβου. ΝΘΌ6], ὅθ᾽ ΒδΊΙΕΤ 818 8168 Γολὺ ἰδῦ, οἰπύνοίοῃ αν θη 

απ ἀστοῖ πίοι βοθα ἀπᾶ πἰοῖνν ΘΙ Ισθππθι ΒΘθθα ἀπ ουϊσθημθη (88, τγᾶ8 06. 

ΘΉμθη ἀπὰ ΕΥκοηποι ἰδὺ; ἄθηῃ ἅϊ6568 Ὀοάθαξθε πἰομῦ βϑθη ππᾶ ποῦ ΟΥΓΟΠΠΘΗ ; 

ἄδῃη 488 Ὀυοδοπξοὺ ἰὰ Δ Ρ μοὶ, ἀδβ᾽ τεῖν τυιἸΠ1οἷν. βοίιοιι ἀπα ουἸσθημθη, πα ᾿ ῖβθ 

ἄρῃ, ἄθ᾽ ἄμγοι 16 Ὑτοππθτρ γὸπ 8|16η Ναίασοη. οἰπσίρανυϊρ; οχίβύϊοσυς, Ὑοα 
ἄϊοβου ὍΡΟΣ 81165. δυβδθθπθη τ κοππέπϊβ Βοισοι οὐ δῖοι ον βαρ ἀσορονῖιβ 6ρ. 

νου Ναχίδης ἴπ ἄδυ 95 ΑὈΠΘμΔοΙ παρ ἄθον αἷο ΤΉ ΘΟ]ορίο 180: (οἷν ἸΙοΓ ππὶ (ἀοὐν 

χὰ δυΐδββοι ππᾶ 80 βύΐθρ ἴοι δὰ ἄθα Βορ απ... ...., ἴῃ ἅ16 Ὕ ΟἸκ υπᾶ ἄγϑη 

ἄσχοι ἅ16 Μαξουῖα ἀπ ἄδβ Ναξου 8116 ἀπ Ὑγοδο, βονγοὶδ ἀδ8 τιῦρ]]οἢ δῦ 6] 

ταβῖπον οἰρθποι Κβ'6616; ἐροῖζ τηϑίηθβ ΓΠΠΙΒΟΠΆτΙΘΤΒ 58}} 101) Κϑῦτη α16 ἩΙοκβοῖθα ἀδν 

(Ἰοε ποῖξ, απ χσανρ, ἱπίδμι ἰοῖι ταΐοὶν ἴῃ ἄθῃ 1.818 σουθατε, αν, ἢ. ἴῃ δ ἘΠῚ πτ|8 

Βοϊβομρϑυγοσᾶθπο Λουῦ. [πᾳ ἄον ΒοθνῚ ἅθον ἀλ5 Ῥαββα βομγοῖδῦ ὁ: ,4.1168 Βίῃ 
ἰδὲ 1 ἴὰ ἴδπὶ ὁἤπ6 Αὐΐδηρ ππᾶ οἶπο Επᾶθ, ὑτῖθ οἷπ β ΘΗ ΖΘΙ]ΟΒ68 ΔΘον 65 βοῖμΒ, τοῦ 
σπβοῖθβ ἈΠῸν Ψοσβίθπηρ; ἀον οῖ παπᾶ ὅ6ν Ναίιν, ἴπὰ νοὺς 8]16]π ᾿ιαῦ 68. 80 

Ῥϑη πη 6168 ππᾶ πηΐουξροβ ΑΌΡΠᾺ. ΝΙομθ νὸπ βοίπθη Πρ α τ] ΟΒΙτοῖ οι, 

ΒΟΠᾶΘΡη νοὴ ἄοπ ΒΘ ΘΠ αΠρΘ: ΘΠ Ὀηρο σὰ ἴππὶ γὶγ ἃ οἷπι ἀμ δ ]101165, 5} 18- 

βδ]πᾶθ8. Θ601146. Ἰκοποίριονῦ, ἄδβ οἷπθ Αὐὖ νοι ἈΦ ΙΒ] ]ἸοἸ τοῖς μοβισι. Ὑ Θππ πιδῃ 

88. ῥβοίτοῃ. 11, ΒΊΘΙυ8 68 ππᾶ οἷο τηᾶη ὁ8. ὈορΡ ἴθι ΚΑΠΗ, δηὐβαιϊίθυῦ 68; παν 5ο- 

σχοῖα οὐ]οπομίοῦ 685. πβον Πρηΐτοι, ἃ, μ. πῸΣ τα τοῖπα, 8 Ὧδε Απρὸ ὅθ᾽" 50} 6116 

ΒΠΠσ, ἅδον οἰπϑη Νοπιοπῦ ἄδπονῦ. ΤΟΝ ρἸδυθο ἀδβ ὁΣ ἄπτγοῖι 488 δου ψθερτοὶ οι" 

δηπΘμθη ὙΠ; ἄσπη ἀθν, ἀον ΔΌβοΪαΐ τῖθ ΟΙρΡΥΪβ π τᾶ, ουτορὺ Ἰκοῖπο ΗΟ παμρ; 

ἀπᾶ Δηβένοηρπηρ. ὈΘΘΔΌΓΡΟΙ παῃ, ὅ4Ρ. οὐ ποὺ οτρυ ἴθι γᾶ, σοτῖξ ἄον ΘΠ 50}} 

σχαπϑομδὲ ἴα Βονχαμπάοσαηρ (ἰοὐίθβ, ἄπτοι ἄϊα Βδυγαπᾶοναμρ (ἀοξίθβ ἡπᾶθὺ δὲ "»εὶ 

ἴα Ῥαβοπᾶονο απδᾶο, ἀστοι ἀἰ6 Θπδᾶθ τᾶ δὲ ρογοίπὶρθ, ὑχθηῃ δὲ β τοί ηῖρὺ 

χιρᾶ, ψὶνᾶ ον οἱ Ἀπη]1οἶν, πη ἴῃ ἀΐοβοπι Ζαβίαμαα νοᾶοὺ Ἐπ τΐξ ἴθπὶ τῖδ πὶξ 

Κιπᾶρυη 465 Ηδπβοθ. Εὐπψαβ Ἰεὔμη ἰϑὺ ἄθν Αὐδάνποι: (ἐοὐὐ νου πῖρ᾽ 5ιοῖ. τηὶϊὐ 

ἄρῃ Θυξῥοτη ἀπᾶ τὶν νοι ἰμποη οὐζαπηὺ; νἱ Ποὺ ἰδὲ δὲ 465}81} 80 Ἰσἄ μη, Ὑγ8}} 

6 ἄϊα Ἰδπρβὺ Καηπί, αἴθ σὰν Εὐν]τοπηὐηῖβ ἸτοτηπΊ 6 ΜΟΣάΘα. ΑἾδὸ ἰδὲ (ἀοὐἱὐ οἴη 

Θύθησοι ἀπ ΒΟΠΎΤΟΙ" σὰ Βομδιθη, πη (88 ἰβὺ τ 8116 πὶ βοῖῃθ Ἐπ κομδυ τοῖς, ἀΔβ 

δΡ ΟἾπδ Θσοπσθη ἰδ". --- Ὅ͵885 ἰδὲ πὰ ππ516 Νοϊπαῃρ' σὰν ΚΒ ἢ 1)6ν (ἀοὐ ]ο88 

Δυμδαδιαιροι ἃ, Κ. {α. ἃ. Ῥῆϊ5ε. χὰ ασιίνπροι. ῬΒ]].-μει, ΚΙ, Ἦν, Εἰ Βαμὰ 18... θ 



42 Ἢ. ΓΒΑΧΚΕΝΒΕΝΕ, 

ὁδὶ οὐ ..Αγαδυυοῖν ἰβαννομβοο ἰλοῤαρας δ, εἶδδλο ρο ὥσδνο δμδι μδδο 

ἰλοδυ ἰμδςςς δ δυραβδο δὴ (ϑοβνο δνομθο. δέμπ λοξρον ἰδναυδαν, μοὸ ἐδαλκάλθο 

δωμκ..9. φρμβάθοΣ μβοῦσο ἰ'ς εὐλεν ϑθο, 85 Νανρο [λα ΝΣ ἰδϑομο 

τοῦ βομοο Ὅλο, ἔβϑμαο μὰ το υαῦραϑϑο ἰμοο Οσϑονο ο͵αι μη0 δΝιιίρμααθο ο δ οεθὸ 

μο ’ῶς ς κύὰς δῶν, ̓ ϑοβϑο» ᾿οδδ ο βαχαροὶο οομϑδν ὅσο [-ιϑᾶϑο. (ϑοὶ. 

ιθθηθ ιρθ ον {5} : ἄϑιθλο [16.}} οὐ Κϑομε το ὼ μοῦ ἰδιαραο οὶ ἰοϑ. λ.5) 

λλο ,οοῦβλϑϑ μβϑο τ ὦ τὸ θα οὐδιαλον οἷο ΟΝ, μϑρθϑο ,οοομΣ 

᾿λακοοῦοι οεἰδϑόμο ἰλαύρθρο οὐ (ϑοῖν. ἀϑόομν Κὸν ε5 υοἱ οὐνο . ὁμδΐο μθοι 

ἰδαμθ ῥογο :βοσϑο» οὐ δωδοῦῖ, Ῥκο ῥθ οἷς οδθοὶ τϑς τὸ οὐοῦ Βο λα 30. 
ιϑομδο οὐοι τϑΣ μϑοα, Δ6᾽ Κῶ. υδοινς κοςϑν οἱἱ βαοῦ μοὶ οβνιον. ἐοδαἑ υϑαα. 

ἰαϑορλαθν ἐδωίΐμμα, αν δ οσιο δ .50), τὺ. βο Ἀν. ΒασαϑοΣ οι δυθοῦ!, Ὁ: Ρ ὁ 906) 

ΜΠ ς Οϑϑι γαιδνϑι οδνςςς κοοδάδιςς ὁ ἰλαδιϑι. ΟδυλοΥ!, ὡο ὁθ6) «οομδοὶ ἰοῦ οδδι 

ιϑομδδνο (οομυ αυο, μοοὶ.. «Ὁ 5. μοὶ ον μὰ5 εἰ ον ιϑἷο 

"οαϑον μα οὐοὶ 9 Ῥρο δον οδαἑ ὡδαςς Ναδμϑ ῥοῦ 99], ποῦνο. ολαν, ἀ5 

Χο θσμαθ υὐοχ θγ μοὶ ὡοὺ . βιδοῦ μϑν ᾿οὸςς μον φοὶο , μοδνγ οκασεθρας 
αν μοὶ ϑίο βιϑοιῦ . κι ϑι οἱν λας οὐ, δα ο ̓ϑμὸ ὁ θα69], Μὴ Ῥερ ὡθο 
ρα κραχϑοΣ {{Π|{89 ᾿ραϑα ο ἢγ5] ας οἷο τ μον ϑλλοθο ἊΣ. ἰδϑὺρ κῶν ομβ 

τϑῦλϑὲ - ον, 9 ἰμγοι μον οἱ Η] τ ὦν μπ οἱ ὦνο Ομοβονς οἷν ΘλοΣ 

Θδονθῶνςος ᾿ϑϑιδον οἰ διλοῦ!, ὁο ἰοδὰΣ ᾿ς μὰς, οδιιόδοο (δοι οοὶ τὸς ᾿οαθα ῤ 

ὥνοϑε μοὶ κῦμ) οὐδλϑολον ἢ, αὐοΐν σον) οοοίδιο οὔνάυο ῦμο ρα 

βορδιν μοὶ βϑδλϑαδος ἱβαω ᾿ οσλον. [5 9 ὡς ϑασα ἱοο ας, Οἱ μαι ἡ μὰ. 

δὸ «ομαδυλΐ δλλο ϑαθοο οοραθθο {ΠΡ . Ὁ Ν 9 Νυβϑααλο οὗν νὴ ἰοοι . ϑϑοβα. 

οὔ" υοιδδνδο ῥο βαν ἐδῶ σις ὁοἷγ οιᾶλοον μὰ ἰοο δΝωΐ ϑοὶ δοῦλο ϑὴοι 

ΦΦωδΝο ἢ" Μοὶ ιϑὶν ϑσνξς, οἱ μα. .οὴ 
φολτμοΣ ἰδ; μαῦν καθ θα. τα [λδλοκ αδαῦμθμοῦ οὗν δ, 

ῥα. Δ.55} ἱμοουϑαυ πο ομὸ κϑῶν μϑδονο δι δίδου ἰκαλθοϑν οϑαχρον [δος 5 ραν οἱ 

᾿ομλο ἰκϑ} Οὐοιὰ δι λλθο ῥο τ λοὶ. μμὶς 

ραν Βωίμδιιο ας ξς μοι κασι οἱ ἰδωθίαθο υλαιϑς, ᾿νωϑοδαὶ 

νἱακιροο ὦ ῃὥς ὦ. ΜΒ μοὶ νλαναιλ ΩΣ υἱοδθο λαῦνϑϑο δ ορο 

τρροι οὐ} δυξα ο υΝαϑλθ Νιυολἑ οὔνο μοὶ ἢ μοὶ οὔδαθῦο. ἰλλαθαθς 

ϑ ϑ σοῦ . ομθο. οἷς. αὶ οὐ  ὡμοὶο τομοορ ὡο βαδιϑαν, πομδνϑοο 

ας ὑραν λα {γ νονο λα, κα ἰγο ὁ ας νῶν. δ «Ξ3οοἱὐ οἷα. μωο :βρδδϑο 

ολαιοε πος Ὡς Ἀγαθοῦ το} φϑαῥοοῦ ϑοδοο αὶ πὸ οὐοὶ Ἰὰς 

ον. μα ἰδῶ αν μας. οἱ θαυΐο ῥομὶ δασὺ ἔνϑουῦ 

οὐ οὐνοδνν μβάλϑδϑο }}} “ως ᾿ς ἐμοὶ οἸκθα θανες οἱ μαο μθο ἵμοι!, οἰδδαυλλϑ 

αλλ μὲ ]κοίο νοϑῶν τδμο οὶ οὔαθν βμθαα, λα σαθς δυυολίο δδο  ο) μῖμο 

κῶΣς, σαν υϑαλὸς μολλθο μὲ (οἷο ρου «ὐἱαιιραο κλάων οἱ ἰΝαΐροθϑο 

-οΓὨ,Ψ-- 
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βιθὺ αἴθ οππθ ππα ορνγοὶδὺ 11" ΕὔΒΊΟΙΒ Βμτο; νι Βουγαπᾶοσθη. ἴσο Ῥυδομὲ 
ὉΠΩ͂ ῬΥΘΙβοη ἴπ τοίποπι (Ἰδαθοπ ἀπ Ὑγαθσον Τὺ κοπη αὶ ἄρα οἶποι ΒΟ ρΙον ἄθ8 
Α11, 1π Ἰπτθπι βύγα ] πάθη ΘΟἸάπχο ροιῦ τπ|8 αἴ8. ροἰβεϊρο ΕαἸτοηπ ηϊβ ἀπ γοπ ἀ6Πὶ 
Τιοροβ- οὐδ, ἄθππι οἰπροθουποη Βοθπθ, ἄ6πὶ 5 γα} 405 γαΐονβ᾽, θοὶ ἴἤσοιι ΕὍᾺΘΙ 
τ ὌΠΒΟΡ Π ΘΗ θη ἴῃ αἴθ Ἠδ]6 φοἰοῖϊοῦ χὰ ἀθν γο]οηοη θη ὑπ τοὶ προ ηᾶθη 
Καυαῖν (δ. μοι ]Προι (ὁ οἰβίοβ, ἄθν ἀἰθ ποθ Ἰνυθαΐαν ἴῃ ππθ ΒΟΙ δ ἀπ μ146ὲ. [πα 
411 ἀἴθβοι ΓΙ τα πρθπ Ὑν] ππ|8. 88 Ἐπ Θυσῖρα ὙΥ̓όδοι ὅν Π6]Π ρθι Τα ϊ ἐν γουν- 
Β6Βρ1 861}, 8 Ῥθυβόπθι, 18 ἴπ σογοηηύθν Δ οἶδ νυ πρὶ ἀπᾶ γογοϊηϊρ ροίσοπηξ 
Βιπα, οὔπ Απξατρ ἀπ πᾶς, πἀπᾶ εἶπ 71 βϑιηίκοῖα, οἷπο ΚΥΔΕ α. 5.7. Βοὶ 
ἀον Βοινδοϊξαπρ' νὸὰ Μομπα ὑπ ἥΐουπο ππᾶ ἰπροη ὙΥ Θο βοῖη ἀπ ΕὈνηθη ππᾶ 
ον ρα ΒΟυἀπθηρ ψΘΡάθη,. ὙΠ ΔΗΡΘ] οἴ τοῦ χαπ ΞΟΠδαοη ἸΘΠῸΣ ΘΥΠΔθΘπθη γοῦθοῦ- 

ΒΌΠΟΙ Ῥηον θη, ἀ10 θη χὰ ΖΘΙΟΠοη ἀπ Ζοίξοη πᾶ σὰ ΟΠ ατππρδη ἅον Ζι- 
ἱπιῃ εν Ὀδβύο]]ὺ μαύ, [16 516. νουϑο]θάθποη ΟἸδηχ Πϑθδη, βὸ δῦ ὁ5. ἅποὴ θδὶ 8116 
γουπα  θορδυξοη οβοη. ΤΌΠΟΥ Τσυυγῆπ βομσοῖθὲ ἴππθη οἷπθ ΒΘΙΒ86 Αυὶ 
γοῃ Ὗ ΕἸ ἐπορίοσπηρ ἀπα ᾿ὐν]τοπηὐηβ χὰ, ΒΙπᾶο Ἰζοίχοι" εἰπᾶ Ὠθῖπι Τιόβοη (δδν 
ΠΟΒΣ  βέθ16: .1Π|}0572' βοϊα γοπ τὴ Θυνγ]} τγοσᾶθη νὸν αυϊπᾶαπρ' ἄρ Ὑ 61} πἀπᾶ 
σοῦ Απέδηρ' ἂῃ Βοἰα 11 πηϑῖπ Ὑ 011“ 5ὺ νγοῖδ ἴῃ Ἰπροτη ΕἾΡΟΥΟΙ ρΟρΘΠρΘη, σὰ θ6- 
Βαπρίοη αἴθ ΨοΡηπη - Δ οβοη, ἀϊθ νοτ ἩΠ]πι6] ρο Ά]]16ὴ βἰπᾶ, τυᾶσϑη γον Θ΄ τίϊη- 
ἀππρ' 6Ρ Ἄγ 610 06] ἀθπὶ Ἡθυυη βονγθβθη; ὙΠ ἀθρθρθη νου βέθηθηι τέ Πθομέ, 4αβ 
516 1π ἄρτη ον ίββθη (ἀούέθβ νὸν Ονἰϊπάπηρ ἄον 610 σόύσθβου βἰπα πἀπᾶ δυν Β] 
βἰπᾶ, ἀπ χυγᾶτ πίοῦ ΠᾺΡ 8116 η 516, βοπάθση 8116 (ἰθβομδρ!δ; χα]θύχε, 815 ον ἡ ]]έο, 
ΒᾺ} δ᾽ ἴππθη 485 Παβοὶπ ὑπ χοῖρῦθ ἂπὶ ἰππθπ βοὶπθ ΕἸ ἴσβοσρο, Πδ8 ἀπᾶονο Ὑγοτί: 
ΠῚ βοα νοπ Απΐδηρ ὅπ Π)6ὶ παν Ὀαβαρσέ, α16 ΑΡοβίθὶ ἢ Θη γο" ΑἸ]6πὶ ἴπτὰ 8η- 
Θἄπρ 61 βϑίμθπι Δ ΡΊΚΘῸ 8 ΠΠ8, ΘΕ ΒΡΡΘΟΠ μα α6πὶ ͵ οὐα πὶ ἄθη Ῥυορμοίθπ 
Ἐ ΡΟΝ ἴδ; 2886 10} ἀἸο]. ἴπὶ [μοῖρα ὈΠ4ΘέΘ, πδὴθ ἴον αἰοι οὐϊγαππὶ ἀπᾶ ὕδγον ἅα 
ἅτ5 ὅθι ΜΙαῤίον ἐναβοβὺ μᾶθ6 Ἰομ ἀϊοἢ} ρΘΠ Πρ ἀπ νίθίομ ἃπᾶτγοπ ἀονατ ρθη 
ὙΥ οτίοη. --- Τὴ ἀἴθβον Αὐὖ 7111 8π0}} πη56᾽ ἩΘΙΠρῸν ἴπ ἀΐθβθη Καρὶ 6 1π πθῦθη ἄθπι 
Οἰοὐὐοδυγονὲβ ἀπο νὸν θη ΡΒ] τηπί θυ 0116}. Απάραϊπηροι πἀπᾷ Ηϊηνοίβοι, αἴ ἱπ 
ἀν ϑομύρῥαπρ' Πθρθη, τοᾶθπ, πιθοῦ ἴπ ἄρτι Αἴηπθ ἄδν ΤρΡρΊ δα σθη --- θοισδῆν ! --- 
ποίη, Ὑ716 6} Π61Πρὸ Ῥϑα]5 ΒρΡΙΟΕ : 9.81105 ἀα8 βἰπᾷ Τγρθη ἀπῇ ππ8" ἀπ, 45 
ΨΘΙΒΟΡΡΌΠο Ὑοβοι (ἀούίοβ ννὶρα βοὶῦὺ Οὐϊπᾶππρ' ἄον Ὅ 61} γὸπ βοίποπ (ἰοξοιῦρίοα 
ἴπ ὅἀ6ν Εν κοηπίηβ ροβομϑαῦ πη βοῖπο ἈΓδολς ἀπ (Ιοἐ ποῖ ον ρ] ]οῃ“. 

ΤΠΘΡῸΣ αἴ Βομγ ΘΙ νγοῖβα (65. ΟΡ ΆΒΒουβ ἴῃ αἴθβομ Κδρίΐζοϊη ἢπᾶοθὶ ἄπ ἀδ5 
Νούρο 3 ἸΚοϊαιππθη νγοἰξθι. 

ΘΡΖΘΙΠὺ την 8116, 16 18} οἷπθ ΑἸ βοιΡ νου ἀΐοβον ΑΒ μδ]πηρ' 8 ἀδμῖπ 
τηϑομθη. γγ011}, 510. ἰδὲ πἰοηῦ γο]]ϑἐϊ ηαϊρ' ΔΌΡΌΒΟΠυοθοπι, Βοη ἄϑτῃ ΜΘ ρθη ἸΠΤΟΥ Τ ΐπρ6 
Βοκῦνχε. δου ΠΙῸΡ ἂῃ Το] αἷὸ Δ ἸΔου]θρτιηρ ἀρ Ἰζθύσουβ ΟΥῖροπθβ δὰ8 θη 
ΟΕ πη 65. ἢ]ρ, Ἐπαρναβ, 616 ΘΒΘΗ 115. ἀπΠΕΡῸ] ββοη ἰβύ, 

ΜΙ ἀδν ἨΠΠῈῈ ἀπβτοβ ἤουτη «1. ἢν. Πορίηπθ. τἷρ ἅϊ6 ΑΒΘ ἀ65. Ἰζοπι- 
τιθηΐαυβ χὰ δα [ (δα ανιθη (65. Π6 ρθη τηΔ}1 Ἐπιαρυΐαβ, ἄθῃ ϑϑΌρϑη τπᾶτὶ ΒΑΡΗδὶ, 
Αδὺ ἄδ5 ΚΙοβίουβ δὰ} ἀθπὶ ΒοΥρΡῈ τχ]ὰ ἀπῇ ΒΙζέθη οἷποβ ΕὙθαμᾶθθ γονίαβέ πᾶ 
ἀϊοβοπὶ ψαρθβομίοίτι Πιδΐ, 

ΤΟ πᾶ ἀοῖπον αἴθ ΕἸ οπημ] ρἸγοῖν ἔὔυδονπᾶθη ΒΙΓ 6. δα βρροοιθη, ΠΙΘΌΘΙ τη8}] 
στορον, παρ δέ ἢ ]10}} ἃτι8 ἘΠ αροδ νον ἀοῖπον. Ομ 6 ἴπι Βουγαπάθυηβυγουίον Α8- 
6886. θοϊδειρέθη Ταρθπα, ὙΥΠ1ν οπηρῆπρϑη παπᾶθ νου ἀοίηον ὙὟ ΘΙ ΗΠ πο ππὶ Ο τ βἐϊ 
Ἅ{ΠΠ|Ὸ0π, ἀπ ἀΔΡ ἀὰ ἴπ αἴθβοπι βᾶπισοι Τιαπᾶθ 5ὸ νγοὶδ ον ρ βο νυ ΐοπ ἰδ ἀπᾶ 
ἀϊοθ Ἰοβροβασὺ παϑὲ νὸπ ἀοίπθη) Τιαπθ ἀπ ἀδίπιου ΕὙΘαΠἀβομα ὑπαὶ α16 Ὑ οἱὲ 
βαμΖΠοἢ ροκυθαχίοὺ παβῦ; βίο ἐνῆσδι ἀπ ἀΔ5 Ἰζγϑιιχ ἀθίπθβ θυρη ΟΥ̓ θα πη ἰπὶ 
δΘμοΐπιοιι, πη ΡᾺ]" 586]}}" ΘΟ]. ἀοῖπο ΒΟμν θ᾽ τὰ ὈΡΘηποηᾶθπι ΕἾΘ χὰ Ἰθηθπ πη- 
ΔΟΒΒΡΤΘΟΒΙΙΟΠΘη. ΟΥ̓ ομηθα στὶ βἐείρθη, ἅϊο ἄδθι  ἀράϊσθη Ὀθγοϊ ἰοὺ βἰπᾶ, Ὁ] Ἰδππαὶ 
ἀοῖπον 1ἤθθ8 παὺ ποῖ Βοδι ναρὲ Καὶ α16 ἸζαρΙ061 ΒΟΠὸΣ ὙΝ οἰβμθῖν χὰ οὐ] δαύθυπ, 
αἴθ ἄον. ποοινγοῖβθ, Ὀθυγαπᾶογηβνγοῦίθ μ]ρ. Επαρτίτβ νουίαβὲ πα. Τὸ βαρίοβ τηΐρ: 

[ 

τ σ᾿ π΄ τ “--“{0{Π8 

τῶι " 

να ἀυσπανκσακυ σαι. -- τὸ αὰσαστι τ 



44 τ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

Δωβαλαυ ψ{οϑὲ τ οοσϑιγ κὔνιοοδθο κυλάιθοῦ Θμβιλο) ἀϑῶνδν μμοΐ μϑὴ νῶι 

φϑογο Ἀαροΐος . μλαλιραοΐ;Σ βθιαον, μα Δ.9} Ἰίςς5. ἰδοίο δα ὡκ οὗν λον 

δδαυθαν. ΟἹ νοΐ ὦ υρο ἰμδαὺν οδλο ῥὸ ὐξϑιλο γον ἔρον 5.6. 5. ς ἰμμϑο οοδ 5 

φῶ τ ὰΘ λοο ογαδῦ βου ῃις ἰακαθς εβ69) »ἰαιιοιοἱ 
εἴμρον βία νον ὦ μὸ τ 5 οοοὶ Ὁ ᾿ς ΝΟ τα οἷ. υὐδο! 

κουγο οδρμον ὡαυγοῖ, ρῶν ον φομυδϑν [λα δνιοοο δος φρο, δυμα μος ον 

ἰξϑαβ οὐἱ οὐϑοϊγ τοὕομο . ἡ ἰἰανρλλον ἰδϑώρας, [υυὐοὶ θ5 ον κνϑι πϑο δῦ 

20". «ϑομϑοὸ ὡϑϑοδι δὸς. ἰοδαν ἰδ σῖπ κοι οο μαωυΐγο :μϑυΐο ὡὃ ὁθὸ ἐδνα ἐν ὁμϑοΣ 

ἰδϑ ον [ΔῈ κῶνοι ἰκαδος Κὶ ἔγορο μοο δὰ ῥϑογο. ἰιϑαλογὶν μοὶ ἔξθνςςς ) ομροῦ. οο σι 
Ἰμδυΐγο .᾿αὉ ᾿νοΣ αϑϑϑ εὶ ἰιδλο ρλαϑ κῶν ο οἶδ. οοὶ ἐμίγο ομϑο αϑλνϑι 

1130 ταν ἰμρωῦν. {|| δὰ 9 ὃ αϑραϑὶὶ «ὐδϑ.γο. .λαχαι δὸ «ϑομιλιοο ὶ οὐ ιϑἱ δὶ 

εἰδδομγο βοῦν ᾿ναβιλο οθθ κίροας Δ κ9.. 9 ΝΣ ομα. οὐ μΐγο αρααρολ μας 

οὶ. κᾶβο εἰδϑοω, οι ἰΝθαα, μωυδοὶ ἰγομθν οὐ μιραοὶ ῶ- Νὰ! μοι μβογο 

μυα, ων ἰδ φῶνοιν ϑοῖ ἰβϑδυδαο ἰδ ονο κομδοΐ ἱκογο ΜΟῚ; οὐδοῦ ἀν 

μᾶϑο δὸ οἰμμϑα «ϑομωδ3 λαβὸν, ααϑὶ δύβακθν οϑοβο κοαοἷο . αὐοδαὶ ας. 

οἰἰδιθνδο ἐθ9 τοροὶ φλαθα ἰμρα βραθογσο ἰἕρς ὧὧϑ ἰῦδν, εἶἰμμαο μοὶ 

ἐιδλλο οδνοΐ ὡὸν τι κα, Μϑιλλο οσοὴ μι λον. κλϑϑ οἱ ον. 9.) ̓ϑμβοῦ ρον 

αοὐραὸς τόμδοϊ ἀϑνοΣ οδνγ0 [καυΐγος ἐγοι ἰιαυονϑῦ ὁμδοΐ λα. ρο μοι; οὐ ἀνονδι θοῦ 

40} ν«ἱο εἰδῶ ΝαΙδδο»γ αυο οἰλαιθν γι ΝΕ οθο μβαδγο.. {7} οὖ. ο) 

μαΣ ἱαγϑὺ οὶ τκϑῶν αν μον οὔνο χυλδοοο βθοο ὥβϑυδοοο ψορ μα τοὶ μεῖς 
οὐδαλεορϑο {προς οο ἐξ ον ΐν υϑοῖδ οι τίϑομθ δθαθο ἰδβνϑθο ἔκῳς ἰδαθο  Βυδϑο 
δας τϑλωο Ο) ἰδδαϑου. κεούαθ δ ἀλλο ἴοοι ἴδοι κυο :λϑδνυδα, ΟΥΘῚ {5 
ἰδοῦ βασος ὡο «βασᾶς» μὐο! ἂς. ΝΣ ἰδραθο υραας, μὴ μὐοῖν 
Ἰαθοοδδο 5.7 οδδοὶ Νυΐ τον ΣΟ» ὦ ἰδαθοο.. μον ρος, νοῦν μω ᾿ῳϑομῦ 

εὐοΐγο. ὀμθον βοοσο ὁμῦνς Ὅλο ὀὁΐομας Ὅλ, -ὐϑοοί δυο .βο ὀιοδυ 

δ. μοὶ ϊο ουδα οὔρθν δι ασμθρο δ. μοὶ Μωΐο ον ϑο ἰοῦ «οὐ 

ἰοῦ ἰμ5 μὸν ᾿ἰϑοιθῷ :μοἱ 9. δὼ} ἰδϑϑϑο ἰοῶν ἸΝαΝϑόο, αὶ ἰαυ 

2 8» 309}. δ. ον οὶ. ὡοῦνο-  ἰδωρυΐ 'θμὰ 5. Νοο δ ῦσϑϑο 

5 κῶν ο Ἀδο οἰ5.. 7 βομθνο ἰδαϑνο σις. ὁ. τ-οϑο το βοας, 

οὶ ὑοῦνο νῶν Ηὐοῖκ δαὶ θυ μου ϊγο. ϑομύρναρογο ϑορδθοῦ ᾿ϑνυδα 
«ϑομόσο ΌΘΡ5. «ον. ὀρὸς ψϑιϑο :βασδλᾶς.. ὅσο Βαδᾶς.9.) μϑοὶ!. δ. 5 ν ἰδμο 

ὦ ἔγον ιοἰν «μϑορο 5Νὸ) βαλᾶς 9. βαλαὴγ ϑο}. 5. ϑοὶ. λβοθοο σΝῶο 
«ἡ μοΐο εἰϑοΐῦοῦ μθο}}. :μο. Βκρο θοῦ μα μϑο :-βαλᾶς μὐο ιν οἱ ᾿δμϑο 

δρδλϑασον ΜΝ) αὐοΐγοο. ἑμυδοο {9 ἑμυδθον ἱαγαο δα ἰοιδν ὕθοδαο ᾿ ἰϑ Θοὲ 

ἐπμῦο ἰῥοιαν ᾿οὰ. Μ᾿ Δαν τιν δ. ἢ} κ«ϑϑουοὶ νὰ. ᾿ϑὶ δὴ ἰοῦ «Μμφο μοι; 

ὁύμοι λα δυοῖν «οοΐϑο 



Βαπρπτ 
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1οῃ νουπιᾶρ ποῦ ἀϊο ρσᾶησο δυβροᾶοιιηΐθ ἀπᾶ βου ϊονῖρο ἘΡΕ] ἄσιπρ,, αἴθ ἄὰ ἔν απον 
γονίαβὲ Ππδβὺ, σὰ ἴδββου. πἀπᾶ χὰ ΒορΤο ἔθη ; 1011 τ ἸΏΒΟ116 ταῖν οἷο ἴτασσθ, ἰδ πηθῖποπι 
ΔΓΙΙΘ Ξΐπη ΒΗΡΘΠΊΘΒΒΘῚ δύ, 50 ὈΙδθα 10} ἄδηπ ἄθίπο Τῆθθο, πιϊῦ την ἴῃ ἀοίποι 
Θοθοίθη ἄδταπι χὰ κἀπιρίοη, ἄδβ 1οἶν, πὶ Ἡυχοι ἄδ5 ἔσθας 468. ΤΠ υοι ἀν βύθῃ, 

ἴπι  ουίσδθθη δαΐ ἴππ, δ σὶρ ἤθπθα μομθὴ ΒΘΡρθη Ζαϊδαΐθ, δἷη ροπηδβίθί, 181} χὰ 

ἀοῖπον Βονίρθθηρ' χὰ ΒΌΪοπ; ΘΟ Ψν11]Π}8, ἘΝ ἽΝ χαθοτοῖτοῦ, νὸν (1ο]. βοΐχοπ 

τοΐξ στϑίποπι ΝΙΘΝΪ, οἶπὸ Ἰοᾶθη ἀρνρἐϊβομθη βαπουξοῖρ, τνΐθ 65. πιθῖπον ραβϑυϊγθαπᾷ- 
Ποθθα Τάθθθ σχπ αἷρ ἵπ ἄθῖη θυ Ομὐβρυο , --- Βεὶ θη ουβύθη ΚΟ πηθηϑι", 
ἄδῃ πῖν απ ζυγδάδη ἀπβηὸν ΕὙουπαα γορίαβὺ ᾿αῦθπ., μαῦθη τγῖν αἴθ ὅθοπο βοὴν 
δαιβρϑάθμηῦ τν 6} 16 οἰηΖοῖπθ αἴθβο υπηαθυθατ θη, ΑἸββρυϊιο]6 65 γϑυ]δηρ θ. ΤΟΙ 
Βορέπη ἀοτὺ ἀδιμύ ἴδον ὅθπ ΠΟ θὰ Πῖημ ἀἴθβθν Θρβγα] ]οπ 6 χὰ τϑᾶθη, ἀπ ὑσῖα 
Βηβίον ἀϊθ εἶπά, ἅ16. πίοι αἀἴδβοα τη πθυυ]6η.  ρ (65. ΠΕ] 516 16 .] 6, υθη8. τνϑπά 6] π. 
ΤΙΣ μάθοι δαβο πη ἀθυρθβοῦχ!, Ὑγ6]0Π165. 6 Ἐχοἐπηρορηϊομεθ (685 ΤυΥυγα]π5. 5 πᾷ, 
την ὙοΌ οΣ ἀπ ὙΥΪΟ, απ το οἵη (τοὐθβιηθηβοῖὶ | ̓πθπ Θπίρθθ) απη, δηπ 320 
Βαθθη τὴν ὅδ5 1,01) 468 Ὑ ΟΥ ἴθββουβ νου κὐπαθὺ πη οὐ] ῦ, ὑγϑσατῃ 61" ἀΐοβο Κἀρὶθ6] 
ἄδν ἘΠῚ τοηπ πὶβ 580 σγϑηῖρ Κρ σονίαβὺ παῦ, Ὑγασαπι 516 ἴθ Οδηθανίθη ροαβὲ βἰμᾶ 

πἀπᾶ τοῖο ἄθη ΒΙπάθη ἀδβ δμ δἰ πηῖ8 ἀἴθϑου Ζ8}1] ὙΘΡΌΟΤΡΘΙ ΡΘΌΠΙΘθΘπ. 1580; ἔΟΤΠΟΥ, 
ὑχάστπι γοπ δάση Ηππᾶονὺ ΔΙΊΘΙᾺ] 10 ἸζδρΙ 6] θοβοπᾶθυβ ρϑβίθ]ῦ πχουᾶθηῃ βἰπᾶ, 
πη ΜΙ ομο8. ἄον νγγθοις ἀν ΞΟ ιν ϑὺ --- 1656 ΕὙαροα. Πᾶῦθη τὴν Ὀϑαπύνογίδι 
τ ἩΠέο Θοὐδοβ, ἄν Θτ6 1186 8116ὸν ὟΝ οἰβμοῖῦ. Ἰδυπον, ὑνθίομθη Ναύχοη υγίσ, αἷθ 
»ΕὙΟΠΙ Πρ" ἴπ ἀ(ο» Ἄγ οΙυ, θοὶ ἀπβρθπὶ δ απ68] δα αἰθβοπὶ τι 86] 1ρ θη ὍΛ 6ρΡῸ, 
ψοπ ἄἴθβοι Εν κοπηἐπίββου μαροη. Πδππ μϑῦθη ΜΠ ΡΟρΥ Ὁ, ΟὉ αἴθ56 Ἐυ]ςθη πη ηἶββο 
τ ΠΟ. γοπ ἀπβτοῖι ΗοΠ ρθη βέδιηπιθα. ἀπ ΟΣ αἀἴο ΑΘΠἀΟΥαΠρθη ΘΟΒΡΙΌΘΠΘΗ, 
ἄϊο 5ἷ6 θοῖπι ΠΟ ιβούχοπ ὅπ ἄδπι σΊθο, 1π8 ΒυΤΊβομο. οὐ ἐύοῃ Πα 6 Π, ὑοῦ 61 1 
ἅϊ6 [κοὐ σουίβομθη ΒΈ]Βομον, 16 ἄθη Ἐπαρυῖαβ σαὶ Ἰθτοπι (αἰ ΘΒΙ ΠΌΤ ΒΡ ΌΠΟΞΒΟΙ ΤΟ 6 
“χοϊ θη, [6118 πῖῦ δπθυ καπιπΐθι ΔΒΓ θιΐθη. ὃὰ8. οὐ ποάοχοι ΚΙ ΟΠ ΘΒ Πρ β 6 ]]6τπ, 
{6115 πὴ δπᾶδρομ Πρ υβϑύζοη 88 Εὸπαρυτ8. 5618} τυ! ἀου]ορσὺ μαῦθη, πη ΠΒ 061 
ΠῚ βοσοῖρῦ, σὰ ὙΘΙΌΠοΡ Ατὺ Ὧδ5. ΟΒΥ βύαπηΒ 405 Ἰσπιθονῖθβ ἀἶθβ Ὅ οτῖς ρομῦτνυ, 
ππα ᾿γῖθ 65 πίομί 6 ΟΠ 8 18. ΘΟ]16 ἰδ, ΒΟ] ΟΠ. ΟΘΠΘΙΠΙΠ1886. σὰ ἔάββου, Βοὶ δ. 
ἘταρΘ. π8ο} ἀθπῃ γυβο ] θη 6 Ὲ ΤΌΠ]ΠΘὴ. ἀἸ6568 Βποἶ65 Πᾶθ θη υνῖν 8 Τ 6118 ξοβρθβ β]ῦ: 
ὌϊΘ ράσο Το νουθα νοπὶ Δ] Θπιθῖπθη. σὰ θη Ατὐέοπ πη σϊθᾶου χαχίοῖς 
80} ἄδπι ἴῃ ἄθῃ οἰπσθίπομ ἹΚαρίθοπι θοβὑϊπημηθοπ ἀπ Ὀορτθηχίοῃ 1π}18}0. ΠΣ 
εὐβίθ, ϑοιιβιο 1611, τϑᾶθὺ σοὺ (6Υ Προ Καυϊαίϊοη ἀθ5. ἀπρθυθίθίθη Δ Θβθὰβ ὑπ ἄθη 
ψουβομϊδάθπθη ἀτύθῃ βοίπου Τ  ρ κοῖς ρθρθη ὯΠΒ ὑπ ὅ6᾽ πηΐο ὩδύθΡΒ ΠΏ. ΠῚ 
πἀποτοῦνΠΠοπ; ον φυγοῖθθ νὸὰ 6 Προϊζα]αὐΐου ἀθι ἸΓΟΡΡου]οβοι ἀπ ἄον ἀνθ 
7811 γοι (ον ον Ἐν ρου ]οΠοη Δ Θβθὴ ἴῃ ον Δ 610, 16 ΘΓ τϑίπθη Ὑ ον μπη  σαπὶ 
ροἰβίϊροη Ξομιϑαθα γοῦΠο] θη. ἴπὶ οὐβίθη 61] ρει αἴθ ΘΟ οὐἐμο! νοᾶθὲ σὲ θα] 
ἴδον αἷο Ἐν ρ κοῦ 1πτὸ5 ἽΝ δβθηβ, υ814 ἄμον 1ῃν Ἰυπ νἰοκύβοι πη. 8]16πὶ Τρ Ἰβόμοη. πἀπᾶ 
ἅδον ἴῃσο ΟΠ ΘΠ Δυτηρ' ἀπ Ὑγ6πὶ 8ῖ6. πὶ 08}} τῖσα, Ὀ8]8 ρου α16 γϑυβο  βάθπθη 
Ατέϑα ἴσον ὙΥ οΙἐσορίθυαμρ', Ὀ81ἃ Ὦθ6:" ἀϊ6 ἈΠ ΌΒΒρ ΘΟ] 1616 Ὗ Θεπάπηρ 465 μοροβ8- 
Οοὐν πὸ ἄον ΜΘμΒοποηπδέθν ἴῃ οἰπ θη (ἀοὐξοββοῦῃθ ἃ. 8. γ7, --- Τ)86ὴ. χυγοϊΐθῃ 

1 ΤΠ], ἅδον. ἴθ Βροϊταϊαύϊομ ἅθν τόν ρουίοβθη ὙΥ οἱ δ, ἐθ]ῦ ὃν οἷπ πϑοὰ ἄθπ Ἰδῃρ6]η, σιν 

ἄδη ϑίϑοϊθπ ὑπᾶ ἀθν ούξα ἄθι" ἀπβδαῦτθη Πέμπομθη, ἴθδι 16 νυβο θᾶθπθη Αὐύθῃ ἡ“ 

ἴῆγοι" Εϊροπαῦὺ ὑπ ἴῃγοβ Ἠδηάοίπβ, ὑπ νὴ βἰ6 Θἰδρθηβίδπα ἀπβυθβ ΞΟΒδΠΘἢ8 
νοτᾶθη. Ποη ανιδέθη 161] --- Βρεϊκαϊαύίοπ δα Θταμᾶ ἄορ ἸΚὄγρεοννγο!ῦ --- [60 
ΒΡ οἷπ ἴῃ ἄδ8, τγᾶβ ἱπ ἵππθη (--- ἄοπ Κῦγροτη ---ἰ ἀπ γοπ ἴμπθη ροίδα τῖγα, πᾶ 

τοῦθὲ ἃποὴ νοι ἀοη ΘΘΠοἰπιπίββοι, αἰ ἰπ ἄθῃ Κὔνρουπ θυ 16. ΒΟΕΡ ΙΗ  ἀπροασαίοεί, 
βἰηᾶ; ἄθππ ὅποι ἀδ8 βοῦν Ζπι ΑρΡοϊτυ]αύϊομ ον Κότρον, αἴθ αἴθ τοῖπ ψουπυν 

δὰβ ἴμποη ταδί ῖβ ὅθ Βῖπηθ ρονίπηξ,. ΠδΩΠ ΒΡΤΒΟΠΘῚ Μὴν ἄδνοπ, τα ἴπ (ΟΣ 

ΘΡΒΥΠ 68 νου Οοὐὐ μοῖβοι κᾶππ δ: βδὶ βἰ ον θα: ππᾶ Ὁπβιομύθαι, ππᾶ 50}}}16 8110} 

ἄροι ἅϊο Βομτοϊθανὲ ἀἴθβοβ ΗΘΙΠροπ; ἄϊθ πβὺ ὅποι ἀπ, Ἰίοροὸν Τροαπα, Ἰκθπποῃ 
Ἰουποη, ἄδην ἅα ἀἰοβα ψαπάουθᾶτοη ΚΆΡΙΪ6] θ 6556 νϑυβύθ δῦ, --- 



46 “. ἘΚΑΝΚΕΈΝΒΕΚΟ, 

μο Μιβαιροο δυβαρθοο Μὲ. δυίμ ῥο» οἱ τ ϑλλοδο λαλυλρας οἱ ρα! ὡς οἷς. 
εἰλωθ ἰδϑαϑο λαθῦ ομϑος Βυδθοο ὡς θοῦ ΔΈ ϑλο οὔνο ομθο λα 9, δυΐμβανο 

φθιο ᾿ς ο. μο15) οἱ κϊδοοο σραθο δον. ὥσδὸο δοο Ὡς ἐμηϑο 

βουϑροῖβο . οι, τῷ θοῦ. αυΐγηϑ σϑοὶ 'ὥολοὸ μων μ8ὲ5 οδδνοδι θῶ ἰμαὴο 

ϑοΐδ. (Θ..Δ.5.. οοο Ομ} λαὸ ὁμαθι κὸ ̓ ομπ λλασο οὐνο βὰς ΝΘ μὼ ωλοαραθ μμνὶ 

κϑβο οὐδεβο ἐβαυοι Ἂ 5. κϑιθο. μοοδν δι ὥλολο ϑλρ κθ «θολός ῥὸὴ 

ως ψϑοὶ ψροθιο ἰδωξῶν οοβῶν λαγ] οἱ μοῖς τ ὦ δ. ΝΟ {39 

υἱὲ Ἰοῦς. καθὸ σα 9ὸ. χιλὸν ἰκαύαϑ δ. οἱ ἰ οϑαβιο δα. ϑοῖο. [μα σξϑρθο 

μϑθο. ἰδ οὶ. »ΘϑῚ δϑν ὁοὸ ελαῦρο Ιϑιδου μϑοΐ δον οἱ :ἰδωςζυν ρας τὐϑλρ5) 

λιν δ ϑδνάκαθοο Νώλυδον αὶ. ἐμοὶ ακλιαθῦ νοΐο,. ἰδχϑι βολαῖς, βιαθοο ἰδιυρί λαὸς 
Νὴ 5 }ι9᾽ο των. ῥο ὍΜ Μγ γοΐο «1 οἷς ομθο οἱ ᾿μϑιϑο οἱ ϑοὶ ἰβοὸ ϑϑιαο 

21" νοὶ λθοο. θα εϑομβνὺ ᾿αϑὅσι οὐ 9 θαβδια τἰδόλυοῦ οὐδὸς ὃ υσϑΐ, [α5 

εἰϑϑιδνοονο. ὅδ. αν ὡὸ μιοᾶας, οοοο. κᾶν (ο ἰὰδ ρος ἀκος ον το ὡδὶ 5.9 

τοῦ Νιίμομ εἰ τόμδΐ ἰκϑοὶν 2.70. ὐονᾶχεν Ἀ5- 13}} «ορβϑοσο «αὐλ ιϑίο ΑΘΌΔΣ 

μορνο μαι ὧο ῥϑὺρθ μδὶ εὔνϑι ιοον5.5 μαα δὸ οὐ! ὁ Μἱὶ «κοῦ 

ἐδ. οὐ -οιολοῦ λα δὰ 9 ἰδρομο ἰδοι ὁ  Νλορο μι. ἰμαθο. βαὰο αν. 
ΝΣ, δμας Νδοο θυ μαι ως. οἷα. 41 ᾿ϑὴν οορϑὸ ,αραϑο. μαῦ ΘΝ 

ἰῶὰς ὑκὰ ςοδθο 4. Μομ δ ῶοο δνο ἰϑΣ ὡθο . κομα νὴ. Θόῖο οἰδοεβ 

Ια:5 τοὶ :9 ον θοοδο ἊΣ. δα. μος. αἰ ἂΣ. οἦῶ. μ9 οὶ τνων μὰ9 

δαΞ βϑδρο μϑῦ τοὶ μοὶ οἰο μος. [λα.5. μο 5 «οοιοδνοΐγ οο᾽ τὺ υ[ιθοὶ μραϑ, 
Ὁ κοο. μιοΐο || «θοῦ ἊΣ. ᾿μας Νο) ρον ον Ν]) μαε 59 . ϑιονΐ 

ΚΥ ϑϑμλο  υϑοίλο μιν αθ ΩΣ ἰϑομοοου. μὰ υὐοὐν βαΐιαθοὸ 90}. βαλσον ζϑθμϑον 
οοΝς, υσρᾶς, ἰμοι Μ᾿) 365. ὠϑοᾷα Νὰ ἰὼ μ μοσο. «ϑόϑῶς βυγϑὸ Ιοοον3 

ἰώ το Δνν5}) νοἷο .«ὁμεϑαδϑ μας ἰδρασ ἴγον ὀρ βθν. οἰωγοιν μα3 «νοὶ ιϑοσϑ 

νοἷο οἶνον, βαιτδϑθο ὀρδϑ θὰ μβϑοθ, οιαϑτα «ϑοΐβνον, ἤρα Ὅ5 30 λαιὰρ 

Ια ἊΜ κ᾿» οὐ νος ἰοομοοο καθ κὸν (ϑομθοῦ οὐθμα ὁ τὰϑ τοὶ» 

κτομα ιοἷο μὲ. ᾿ϑμαγο μομαϑῦ ϑϑὶ ἔδρα. ἰδυϑαϑο. μυᾶν. μα. «ὔϑμοο. ϑδναν, 

ἰδδι λαδέθαβϑοο : μι Δαλιδα ον.) ἰλαλανα, Κϑν ξλαῖθο «λαζαω ᾿οᾶαν,ο μοῦ αν. 
οιδάνθοδοΣ ρόμϑο. λον ἐροι ἰόλωις οἷ» ἰΝῦρο οδαδϑ ν μα Ἀδ. ἐμιθὸν α. καυδοΣ μο 

«οό τϑ αι γο ον, ςς οἷο : οορλθὶ οξθυΐο βοᾶν ἐς οἱομεν [κου γος .ὥσρξς, οἱ ἰδ. γ 0] 
Δ,“ Βάνδιος, ὐὖγ «οοῦν δῷ ον, λοσας ὡχοδαὶν :..5] «339) ο.]5 (5). 

ὧς ϑόμῖμος ἰμῥασο, οἰδδαϑο βαοοο μων κ. αν.51 κ9 δῦ κα }᾽ -- «οἱ 

ἰϑὶ εἰώβα [βασι οὶ ὁ μας ον ον ὡς : βαυῦν Ἐναβιλο οὶ ἐθ αϑοκᾧ5 

«λᾶς ὦ ὡὸ ὡς 9] ον ρμο αι δας Νοῦν ἰμοδΐ ἰμὼ τα αοῦ μυοΐο ἰξϑο 
Ὡϑαλο ἀεθῦο ῥομον οἶδιανκο ἸλαδοςΘ 5. ον μοσο «Πα ον.}» 8) ὧδ 

δοΣ μαϊαϑὺ 'βμο »μο {Π|3ὺ νοΐ κὑὐϑόμ ϑίο μος οἵαν. ομαααθ δῦ ῥὸ το 9 
᾿βιμογο.. οὸὰ τ οοδα Ὅλο» σβνςςς μιαυὶ κείνους ὀρνον [μουν ν ἰραυγοΣ!, οο ἰρω ἰτω 

πάσα. τ ππν τ-  ἀὐπασσ  π-«ὐτό -᾿ 



ἘΠΑΘΠΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟῦΒ, ΑΥ 

ἘΣ Βοθνϑὶρὺ πἰοηξ ἱπὶ Ὀροϊξοη ΕΖ] θυ 5611 οὔου υ]ιοέουβοι, βοηᾷονη ΒΡυαρὲ ἴῃ 
ὅον Ανὺ σοῃ ΤΠοβου (ϑετιχῶς) 5061} δὲ Ἰοᾷθβ ἹΚαρῖθο] Εν 516, Ἐν ἐβπρὺ οἷ 
ΚΑΡΙ 6] ἂπ ππᾶ Ὀθοπϑί; 68, ἄδυπ 1 βὲ ον ἄρῃ Οἰβάδη]οι [8116 η, πιϑοιὲ οἶπθη Εΐη- 
5Β0Ππῖρῦ, Ὀ]6Ρ6 βέθιμ ἀπὰ σαμὺ β[οι ρ]οίομβαπι δὰ (Ἰγῖο ἄρον Β οἰβοιᾶθ ἴῃ δἴπθιῃ 
σταϑμος). άπῃ {ἄμ} ὁ Του τηϊδ οἴπμθπι ἃηᾶνοι ΚΑΡΙ 6], Κοιῆγε ἄδπη ππϊοᾶθυ σι 
Ἴθποιη χανίϊοῖς, βρυῖομξ --- ἰπ δπιᾶονον ΕὍΤΠ --- ΔΌΒΟΝ ΙΘβοπα οἴη οὔδυ χιγοὶ ΘαΐΖθ 
ἀδΡῖ θ᾽ πα ρο]ῦ ἄλπη χὰ οἰποηὶ ἀπᾶνοι θυ, ππᾶ υγοημᾶοὲ βἰοῆ ἄβπη πίθᾶθν χὰ 
ἄοπι γουϊούχίθη. 80 βρυῖομῦ ΟΣ Οἰπηη8] θυ ἀ16 (Δο  ποἰξ, οἷπ ἀπάθναὶ ἔθου ἀϊο 
Βομδροενμϑοιῦ ππᾶ αἴ (ἰοβοιθρα ; οἷη ϑπᾶάθυ πη] τνίθᾶου ἄθου 16 οἰπζϑίηθη Αὐέθῃ 
ον (ἰδβοιιόρθ, πτὰ ἀαππ Ἰυ] 6 χὰ ὙΝ οἸ τρί οιπιηρ' (ΘΚ οὐ 65) σαν ιιοἰςσα κοῦνοπ. [ἴῃ 
ΘΠ ἀθυτη8] νο ἀον ἨδπαΙ]πηρβιν οἶβθ ὑπ ἄθπὶ ΤΠ ΟΣ ΒΟ οα ἀρΥ Ὑανπαπ νγοβθη, ἄδηῃ 
Ἰᾶβὺ ον ἄλβ Κὰρ. [Ἀ]1οὸὴ ὑπαὶ βο] ἔθου χὰ ἄθῃ β οἰ τη μΐβν οι Βοαἀθαξαπρθη ον 
Οββοιιδρεἔε οὔθν ἄἀθν Ἀ]ρ, Β θυ ην, ΚοΙτ τυϊοᾶθν σππὶ Ἐρβύθα χανίϊοὶς, τσοπάοὶ βίοι 
ἀαπὶ Τιθύχίοι ππᾶ ρομὺ συμ ΜΠ  ΘΙβίθη ἔθου; κὰν ρϑηχ ΒρυπηρηθΕ ππᾶ ἀπ- 
ὈΘΓΘΟΠΘΉ θη ΠΝ]Ρ ΘΙ οἰ πΠΊ8] ἴππθ πη 188, θη Επἄδη ΓΆ]]Θη, Βοιῦ ἀἄδηη τυϊϑᾶοι 
ὙγΟΙΓΘΡ, ΤΌΠΟ] σ᾽ ἄθῃ Θ[ΟΠ" ππ ον βο]ιοί θὲ οὐδ γουπηθηρὲ ΟΣ πίομὶ (Ὁ, ἀδιῖὶ 
πῖον Ἰδάἀθιτηδιιη 18. ροἰβέϊρθη ΤΠ ϑρπηκίθ (σταϑμοι) 5ΒΟΙΠΟΡ ἘΝ ΣΙ ΟἸκο] πηρ’, ρ- 
Βομνγορ 1 αἷ6 ΑνῈ βοίπον Απένουν, 850. οἷνηθ ὑγοϊθουοβ γουβίδηᾶθ. ΠΘ5ΠΆ]» ΠΆΡδη 
μη αἴθ ΤΌΡΘΙ 80 Ὑ] 6] ἴλολ ροίδαο]! ἀπ ἄϊο., ΕΔΌΪΘη δὰ ἴῃσθη Τιαρθτη" οἵ Ἐ χὰ ΤΠ)- 
τοοϊιῦ ρΘβομτη ῦ, αὑτὰ ἄρῃ δέον βαιιῦ ἄρῃ Κίπαουη σὰ νοσάοσθοη. γ Π|5ὲ ἅὰ οἰἷπ- 
Β6ῃτ, ἀαβ ἀ88 ψγ8}ν 1δῦ, ἄδπη πο ῖθο οἸπθ 1666 ΒΟπηΡα]ἴριηρ ἄθν ϑ'86 16 θη ΒΊϊοΙς 
Βα} 16πὸ Ἡαπδρπηϊχίθ (Πα ΟΠ 68) νου Απΐδηρ ἰἷα χὰ πάρ. Ερ Ὀδρίπηὐ τὶ ἄθηι 
᾿ιδομβύθη Οὐτιΐθ, Ὁ] π᾿ ἀϊδβοι ΘΟ οἀδη]ζαη ἀπτοῖ ἅτοὶ ἸΚαρΙθ06] πὰ τηδολέ οἴποπ 
ἘΑΒο πα ύ, ΜΠ ἄοπι ἀΐοη ἸΚαρ᾽ 6] θορίπαΐ οἷη πθπονρ Αβδῦζ, δὲ βρυῖομῦ ἴπι ΑΠ]- 
Βθπιοῖπθη 061" αἴθ δβοιιδρίο πὰ ἢν Ατέοη, Νβοι δἴποιι κυ σοη Εἰχίσασα ἴδον 
αἷς Ἰλἄπποποι. ἀπ ἄθηῃ ΤΟ οσραπρθ σὰ δπᾶτθι Νίθρθη Ὀἱθρὸ ον ἩΘᾶΘυ σαπὶ δρβίθη 
ἸΚδρῖύο] σανίϊοῖς απὶ ἴπὶ 1ϑύθη Κρ] 6] νὸπ ον Ἰυνν ρίτοῖ! οἐἴθ5 8150 χὰ νοᾶδῃη: » ΠΡ 
ἰδὲ ομπθ Ὑ ΘΥΙ  Π]Παπρ νὸν οὔνγαβ ἀπᾶάσνθπι; ἀἴθβον Εἰὰθ ἰθὺ δθοῃ ΖῈΡΊΘΙΟΙ ἀατο] 
ΜΠ ΘΙ αἸπρ8 ἴπ 8116 π΄, [πὴ 1ϑέθη Ἱζαρ. Ὀδρίμμῦ οὐ ΔΙ] ροπηοῖη νου Δ116π Ψουπθη  5- 
656. χὰ τϑᾶθη; Εἰπὶρο γὸπ (6η ΘΕ μα Π ὕνγοβοι θαδ ἔσο ὅδε Βοπδπθη. ἀπᾶ ἄδπ 
Βοϊβυίρθη Πθηβὲ; πᾶν ἄθῃη Τϊοπδὺ (Α βῖκοβθ, (ἰοὐξαβαϊθπβθ) ππᾶ ἄαα ΒοΠϑθθη; 
ψΙοᾶον ποτ ἸΙοροῃ ἴῃ Ἠοιηπηπηρ' πᾶ ἵπὶ ἰϑυϊοιίοα, Τὴ 5ἰθ θὲ, τνῖθ ΒΟΒ ΠΟΥ ρ' 
αἸ856ν 60.861 ἀοὺ ἀαη]]6η. ΑὐβασποἸτθυγοῖβο ἀας υβϑεβηδηϊβ ϑορς, ἈΠῸ ΒΟΙΟΟΣ 
ΠΟΙ ΠῚ ΙΒ Ό]]ΟΙ ΝὟ ΘΙ βη δ βέ611} οὲ᾽ 8116 βθίῃηβ Απββρυθοιο τυνῖθ ἴῃ δίῃ ΑἸΠΟΡ ΒΘ ΠΠρβίθβ. 
ἤ5 ἰδὲ βοῖῃ ον Ἄμσοι. ἀσγοινορ ἴῃ ἄθν γον] ρθη οι ΒΟ ΡΤ πιο} βοίπθπι ΘΙ ρπθη 
Ὑγοτὺ ἰγροπᾶνο: »οἰπῖρο (νοὰ ἄθῃ ΕἸ ΚΘηη 580) Π δὴ. τὶν νουβέθοῖτε ἀπ ἀπᾶγα 
ΒΘ ΟΡ ΘηρΡαυξ, ππὶ ποὺ ἀὰ8 ἩΟΙ]Πσ6 θη Ηυπᾶθῃ χὰ ροθοπ", ππᾶ 16 ΤᾺ Ή]η. βἰπᾶ 
οἷο." πᾶ ,βίανϊκο Βίοπομ οββὸπ 1 γθη Ηοπΐρ οἷο." ---- Ὑ7ὴν: μαῦθη ἈΡΟΣ Δα δαβογ- 
ἄθηῃ ({π ἴθποι ΘΟΠ 1) ἀἴο ἈΠ πᾶοτι Ἠαββον Ὑ]Δου]ορ, ἀπὰ θη Ὑ ἰἄθυβρυιοῖ ἴπ ἂον 
Τιϑῖρα (465 Επδρυῖαβ ππᾶ 65 ΟΥ̓ 6165) πϑοπρθυγίθβοη. ἀμ σαρ]οίοῖι ἰδ δργρ ϊβοϊιο " 
(ἀθβίππππρ (68 ΚΚούχονβ ΟΥρομθβ ἃπ8. ἄθυ οἴρποι Τρῦγο ἃθ5 Βπδρτίαβ ψ]Δου]δρύ. 
16 τπιηροτθο έθη. ἀπαο 51Π6 Βο τη ]10}} χὰ Βομδυπᾶθη ρϑγοσᾶθη ἀπᾶ ἄθι Πρ. 
ἘαδρνΪα5. 1δὲ, τὴν ἀθ᾽ τόπο 65 ϑἴδρθβ, δι ἄθν Ἠδπᾶ ππβροβ Κῦπίρβ, ον απᾶθη 
(μδο !ρθυν 886}) ὑνοθη [818 Ὑ οὐἸεπηρξεν ἐὰν βοῖπο Κίνρομθ Δ] σοῖς, Ατηθη. 

ὙΥ1 ΜΌ]θη. πὰπ θΘρίπηθη, ἴῃ Ὑ᾽ δγένδμιθη δα ἀἰθ ΗΠὲῸ πἀπᾶ αϊο Ὑ οἰμοῖέ ὑπ 
ἄδῃ Βομαῖχ, ἀθπ τίν ἴῃ ἀπδᾶθη θπιρίαπιροπ Πα θ6π γὸπ ἄρ᾽" Θπ6116 ἄθ8 ἘΠ ΒΑΥΠΊΘΠ8 ---, 
οἴπθπι ψΟΙΡΟΥ ρθη 6βθη, ἴθπν ἈθΘΡ 6] ηᾶθπ Οἰνο, γαΐου βομη ἀπᾷ Οοἰβῦ, 
ἦδπθιι Ἴ θβοπ 1π ον ΠΟΙΠρΘη Ὀυο οἰ δ; 65. τιῦρθ ἀπ ΒΘμ ἔθη νον ἅδον Ζουβύσθαπηρ 
πὑὠ2πᾶ βἰπᾶϊροῃ ΤΠ θραηρθη, ἀδβ Ὑγ1}" Ποῖ Π61]Π1ρ6ι" ΚΊῸρ οἱ ἐς (διακρισις) ΒΘΟΙΘησαἢ 8. ρ- 
ΜΙΠΠΘΠ, τἀπὶ Ἰοᾶοηη οἰπσοίποη αρ1:6] ἴδ δα βρυθοιθπᾶδ ΕἸ] σππρ᾽ ἘΡῸᾺ Ζὰ Κὔπηθῃ, 
ΑἹΕβ Μορ μας ἐϊν᾿ ἄϊο οἴμχθίπθη ροϊτα]α πο Ραπαύσθη υγῖν ἀ18. δυβίθῃ Βαρ- 
βέδιθθῃ ἀθυβθ! θη: ΑἸ50 ὁ ασϑίοιιπμοι αἰ Βροϊκα]αύίοι. ἴον. ἀἴ6 (ἀοὐα]6ῖδ, ,». ἔλσον 

Ὡ - 



48 Ὑ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

το (οι κα. μα γο ν δοιοὺς ΟΡαας 10 (οὐ ς Βκρο ΝΑ ο λαβθγο. βυθο 

- κυβαυοο μα τὸ και. ἐμινο μοῦνον ἰδεῖ «οἱ. ἰδιϑϑνιαν ᾶλο (οα.ϑοὐ!, ορ κουϑο μ᾿ 

᾿- ἰδβομο ἰδαιῤος :ὐ τ μος μαὴ Ομϑῦνα, κυ μόρον :βϑαϑο οἷν. ἰοου μὰ 

δ δ. τ 5 ἐ δ οΣ ἰλο θοδ δδ. κ5.9 οὐν ββϑμϑο υλλξιαϑοο καςςῶθ :ββοβο 

βου χῶϑο κοοἱ ὀλακθ.5 δοο μο ὅγο. ἰαβαθν :ιϑαδόδοο ΜῸ ἐγυθην βμᾶβος νοι 

ρος, ὀὸν βολῶς, ἰδεμο ἔγοιος μοραῖ δ 5. ο Ὅσαι ἰλοδυὶ μὰς πόδι «μμαν 
το οδοι ὀμϑον εὐνυὶ πὰς κοῦλο μῃθ5. (ϑοβ9 ιν ὀδπδώ λααβα 

ἰομβϑαα. μϑϑ οἰϊρωΐ δας νους ὕμαθ οὐἱ ὀλατι ἐν τςϑϑμδοοο κροσέθδαοο 

ἔμμεν ὀμϑιᾶ ἐγ οδυΐ δ τίδυλοοδοο [ον τϑβι. ὀβν. Ἀαρλ ὶ Δυβαλῖον, αἰλθοι ἐν 
εκβχοδοο κϑ ῤς κομδοὶ ὅμϑον κοι σοβνον δ λλο.. ἀδαρασϑλίο ομν ϑομαθοΣ ἰδιρολο 

βΒαοδλϑ υδρβόοονοο ἰδώσρο ὁμδι ο.ο 3. μο κὔβο καλὸ .κλυξϑο κκ9}9 

δο .ὐδα], ὀμιαλβαυςο ἰλανοόγδοο ||5 ΝᾺ νσϑᾶραϑο |5.. ϑΞΑΘΩ) ταςς 

Ἰθαθο Νῶνς δα ὁ ωθοι ἰγοῖν. «κἀς Ἂθ ὦ Ὅδο κϑ δον ἰδ. ὀμδοΐ 
οὐ λλο (λοδαο οωυλο ὁ μϑλλὶ χοδθολο 9. οοιογαο. μδ, θο᾽. τὸ 

ὦ οὐνο «οδοι ἡ ὀΐο. ὁμμὶ οἱ ως ὦ Ὡς ἈἊ. ὡς οἰδα ὁμδὶν οἰκοδοϊβι 

ὧδ ορϑῦνο μ1}9 ὁδοὶ Βυακδνο. ὁμ) Ια ῥα θϑο “μδ Μ᾿. ὀμόσας [τᾶ θο 

ὁμαθ ὁὸ ως οἷς «οὐμοῖο 3» νοΐο. ὀιδωρϑ μοβλοὸν. 5.» οἱ ὠλασ ὁ πηι τ 

εκας δλο βαθοα μοὶ) βοοςϑοὸ κῶνον μοΐος. ὁμασι ὠνθιὰ, ῥο "ὶ «ἰβομο 9 

ΔΩ μΝιο αὶ χαϑῦν ὁ βοδϑαθο τον δ 5 οῦ τρί [βιϑον ἔθιο βία ον γδοῦνς οἱ ἰκοδο! 
ων ὦ βαδο ὁὰ- Νυο. αϑαΐ Οδο) βλοο ἰδ ᾧ ὧς. ὡς ὁ ωΗ ἦς 
ὀιμοδυὶν ἰἰαυρινϑο [0 [Δαλα δα ἢ} λα. ϑαϑοι βοθοι. . μι} Βὸ γαβϑιοολ) :βρὅσϑ. δ 
οἱ οοἹ ᾿ϑαῦδ» ἂ Ὡς οὡς Οἰπαρο 9} νοἱ βαονν ὁδῶι, Νο. «᾽αλλδο 

1.7 βαλραϑ μῳς ον» «νοοί Νυΐ τῥϑαοο “ανο 9᾽ο μι ἴβαοο Ἰβαρο 

ἰλοδυΐ οι, Νὰ ορβοον βομαγο βοῦν. [λαοὺς βοιοαπὸ. Βοοὺ νοὶ .ἀεθμο ῬΡο 
ϑάροϑο βολοᾶν, [θ᾽ Νλ.9. ἰδοο μαὴ γ᾿ Ἀυβοοδμο ὁμδυΐ σον δὰ ῥλο. κυΐ ΒΡ 
 ὀιμαϑιλοοϑο ΜΞ 55 ως Ναοῦο  βαλοᾶπ»γ βοθσαυ. ὀμδοὶ Ὡς πο ὁδν 
ΟΣ γο ὡο δ 55. Μὲ - βοᾶυδο μιοὲ λαβῶθιςν μὶ εϑγρ Μο βθιυδοο [9 «οἰδυκεϑδδδοδϑο 
ὁμϑοοᾶχο λονδιαν ΝΣ ἔδριςςοο ἰἰοδο ὑόρϑ νο «ρλανοδνο. οὗν 9 ἐθ ὄϑθλο 
μαθδο βοαυλο ἰδροο Ῥ|9 «μμυΐο ββομο [9 οωυδδοΣ [9 Ἀκο ΩΣ " ϑμμο 

μῳς ἰδοδνῖβ Οβκοίνδθο ἰαδν να οἷν. «θὲ. βμακα δοὶ μὰς κὸν ομθ κλα θδοο ἰκα.36.5.5} 

«ἀμ!  μὅϑον ἰκαλνϑο οἰ. οὐἱν μα’ νον μαὰ μὰς ῬΣ δ 55. ἴασιν ΝΑν 
«ὦ ῥομϑο β5νοι νομδοὶ ἰδοταθ ὅαϑοι [πα ναθοο.  ϑομδοὶ ἔροθς οὐ κα δὴ 
μοὶ ββθοθω δῶν ἐβοδθνος μοὶ ᾿ς δας «οδορθος, μορ5 δ᾿ δος μαλαθ 

53" Ἰὰς )|8λο δο οὸ. ἰξοδυὶν λον ὁμδα! ᾿ς ὅλα [δα λια οι οοΣ -, ἦομ βούϑιο εβϑα ον 
κοῖς οἱ ὀιίοῦν. ὁμϑο [τα δισαοοο ὀμο ἰοολν :ἀδνδοο ἐκ) ὅν Ἀϑ- βθίο «δα 
νον νοὶ οϑομδε ἰξοθς κα. ᾿ς 3859. ββιοδδο ομββϑ α Ια λιναϑ δ ῥ. οὐμοὶ 

“οὐ μας ἀϑν Ἀκ ὅλο ᾧ ον ἰαθαθοο Νυΐγ δι ῥλοο, Οβομαγο ἐλομεν, 

ΝΥ ππμμμ  μ μμννμμννον,,ο,ῃἩἭΜἁ ὦ. “ “ ““““““Φᾳῃῳ0ῳῳρᾳΦῚ 

Νδννννονο ον 
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16 Τπρ6], «ἡ. ἄπλουν αἴ. 5'6616. τιηᾶ αἴ6 νη Ρις. ἴον αἴθ Ἰζόνρον, αὶ ἄσθυ. ἀϊο 
ΒΟΒΡΡ, ὦν ἄρον ἃϊο Τππσποι ; βἰπᾶ πὰ οἴηθαι ΙΚἀΡ. τιοιρορο Βροῖχαῖ. νου τοίοη, 
80. Βϑίχϑῃ γ7Π' 8001} 11|}0}6 ΘΠ ΒΡ ΘΟΠ ΘΠ θη). ΖΟΙΟΠΊΟ ἢ. χτιβδιηπιθι γῸΣ οἷν ΚΑΡῖθο], ἀδιν 
ον ἸΟΡΗΒΘρΡΊοΥΙσΘ Τ,.6561} βίοι Ἰοϊομ ον σατοοεπηᾶα, 

ἸζαγΡ. 1, ἐ Τὸὼ πρῶτον αγαϑὸν οὐχ ἔχὲὶ ἀντικδιμένον ὡς τὴι οὐυδιαν αγαϑον' 
1) δὲ οὐσιῦς Οὐ χει ἔνοντιῦν, 

ἩΟΟΙΡΟΡΥ]θβοῃ 80] αἀἷθ ΘᾺ6116. 8116. ὙΥΟἰβιοῖρ ππᾶ ἅον ΤΡΒρυιαρ' 8165 Θαΐοα 
τγθρθη. ΟἸΘΒ6. ὑγαπ θυ θαρ θη ΘΡ Β]θη, αἷο Βοῖτιο οὐ θαυτπθηᾶο Το θ6 ἴθ ἀἴθβο σοῖπὸ 
868 Ἰαρέα! {18, ἄδπι ὕΠγο1 8116 Νατηθη ΘΥΠ δ] λθπιοη Δ Θβθὴ Ἰτοπητηΐ αἴθβ86:" Αὐϑύσιοῖς 
σὰ ὙΜΈΡΘΙ. ΒΟΙΠ6. τϑίομθα. Δ ΟἸ] ταῦθ βθροπ 41165 ΘΟ Θβομαθηο, ΑἸ1608, νγᾶβ νὴ 
1ῃπὶ ΒΟ ἵδη ἀπα γονβουοῦ τ, δῦ γα μυη οι Αὐβῆπι βοῖπον Οἴξα πἀπᾶ πο ϑ 
8πᾶροβ, ἴΠπ| αἴθβ Βοποηππηρ' ,(Ὑ 8“ τίνα την Τυθοῦ Ἰουθπὶ υσίροη Ὑ ὁβθη ρὸ- 
ΒΘοροπ νὸπ ἄθπθι, (16 βθῖπιθ ΘΠ] ]το 1 τοῖπο β86 16. ρΌβοπδαί, πη ΒΘΒΟΙΠΘοἷτῦ 
μΆθθη; ἄσηπ 81165, ννὰ8 γοῃ ἴῃ» Κοιηπηῦ δῦ ραν ἀμ Ὠ]ΟΙ ποθ, τοὶπ πἀπᾷ 16 1]1ρ᾽ 
Βαρθατὲ ἀπ ρ6]16}}} ππα ἀπ γουρ ΠΡ Ἴ16, ΕΒ 1δὺ ἄδ5  ουβίθ" θυ ]ρί οι; τῦῖθ τγοῖῦ 
Ἃαἃ 88π0}} 1π ο΄ ποπι Πομἶτοῦ (101 δυ]θ] 5, τῖνδὺ ἀπ 65. ἹΠΊΙΠΟΙ ἴῃ βοῖπον Ταΐαῇ- 
Παντοῦ 415 06Ὁ5 νύ ὑνθ δα, 65. δύ α16 ΠΊΒϑο 8 γὸπ 8116 αὔθ πᾷ ἄσοῃ ἄθαν 
8Π|Θὰ. ατπίθ. Τῖθβοβ ααιξο αἶβοὸ Ἰσοππΐ πιομέθ, πέρι θη βιθῃθηθβ, 5. ἰδὲ δ] ]οἷπι 
τηξο ιεῖρ;, [ Ἰτοπτΐ ἰτοῖ ΝΔΟΙΙροθοι. ρΡΌρΘη. οἶπο ΘΙ γνγοΠ6. Οὗο' ρῸρΘη οἵη ἩΠΠθΡηΐβ, οοὺ 
Ὑ7Ὸ1] 5. »Βοίποπὶ Δ ΟΒ0. πθοἢ οαὖ δὺς, Εβ παῦ 7ὰ βοίη Οαῦοβ πἰομῦ γοὰ δυαβοη 
ΘΠ Προ. ἀπα βοῖηο Ν᾽ Ο]]οπἀππρ' ᾿ΠΘβίθ! πο απ ΤΌΙ]Οπ, βοπάθυμι 65 δῦ νγοβοηὺ- 
16 ἴπ Ἃ6Ρ ἜΠΠη]161} βοίπον τὺ (πον Ζαβαπηπιθηροβοῦσύ οἴθ.) ὈορυϊηἋοῦ {π᾿ 4116 
Ζεῦ. ψοπ ἄδπὶ ΠΟΌΘΡἤ πα Β ἔθ 1} 6ὁ5. Διο. Δ]16π βοίπθη (ἰδβομόρίεαμ ταϊΐ, τσῖθ 65. τι }}] 
πΠῸ νᾶ μη 885 711]. πἰοῖ οένγα νοῃ βοίποι Ναΐαν [61] ὁΒ. ΔΒ, βομᾶουη νοι πὶ 
ΤΠΘΡΘ Πα β βοῖποβ ὙΠ] η5, ἈΠ η]101. 1686 1 510  θανοη ἥοππο, Βοῖ ἄδῃι ὙΠ ὁβθη ΔΌΘΙ 
Βὶρὺ 658. κοι πρδρθηροβοῦχίοβα, ΤἸύπο συγοῖθο ἀπ υβο ξον Πομο Βοκνα ρθη, 
(68. Οοἀδη]τθηβ. ΟἸθπ ὈΘΙΘΙμΡία ΟΡ ἀπΒ, ἀαβ ἄδ5 Οαὖο, αἴθ Θμ6116. 811ὸν ΒΘ Πρ τοῖν 
Ἰκοῖῃ Ἐππύρθροηβιθ θη 468, Ἰτοῖη ἩΠΠ ον μΐβ ἰσοπη μοὶ ἄθι" ΑΒ Ι πσπαρ᾿ βοίποβ Ὗ ΠΙΘμβ; 
1ῖο τ Ἐν ΟἹ 616 ΠᾺΡΟΡ ΘΖ 61} ππα ΤΙ ΆΒΟΔυ τοὶ  βοῖπιος Δ θβθηβ Κὰρ, ἄαβ πἰοιΐ 
Ἡπ ΠΟ α, Πρ Θρ ΘΠ 5 6] θη 65“ ΒΟΠάΘη. 8 ΟΝ πίομὲς. Επέρορθηροδούσἑθβ Ἱτοππῦ ; 
ἄσυαι αἴθ56 θοϊαθῃ Ατιβανζοϊτο βίας 510}. πίοι ρ]6οι. ΤᾺ8, ἰπέροροηβίθμθηᾶο" 
ΒΘ 0} ἃποῖ ἀἃ8 ἃπᾶονο δὴ ἀπ ψονγηϊοιθοῦ ὁ8, δμνοπᾶ (5, Επέσοροη- 
ϑοβούχίθ" πὰρ ἀδ8. οἰ ἴδοι Ο ρθη ϊ 6. σοὴ οὗνγαβ ὈΘχοοποῦ, τσῖθ ποθὴ ἀπ {ἰοῦ 
τϑοιῦβ πα 11 η]κ8 οἷο. Εἰ οἱδὺ αἰδὸ Ὦπον. ἄθιη Δ Θβθὴ πἰολύβ μὔμουθα, ἄθπη 5. ἰβὺ 
αὐνὶρ, οὐπὸ Αὐΐδπρ', ἀν ΤΠ 1011 ἄθ5. ΑἸ]; δῖ αἷὸ ΤΊοο ππαβοϊηοθὲ 65. πἱομῦ, 
ἀθηπ 65 ἰδ α16 {]οἴβία ΤΊοίο, 65 ππη δὲ 8165 ἀπᾶθυθ ἴῃ βθῖπθ." ΠΗ ΒΌΒΒΌΡΘΟΒΠ ΟΠ ΘΙ 
σθηχθη]οβῖρ καῖ; 65. κϑηπὶ Ἰκοῖηθ Ὑ᾽ ὁνπἰοπθαπρ ππα Ἰκοῖπ ΑΡΠΘμσηθη, ἰτοίποπ ΑΡ- 
οι ἀπα ἰκοῖπο αθβοηχθη, 65. ἰβὺ 1 Ὁ]Π1Ὸπὴ ππ ὙῸΣ 8]16ηὶ, ἄθρουν 8Ι]οπι ἀπᾶ ἴπ 
Ἑμνχιοιτοῖς, ὕθηθ5. ΠΟ] ἶσ 6 ἴῃ 6 ΤΥ δ ρΘρυΐθβοῦο Ὑ όβο οηπξ ἴῃ βίοι ποι 
Ποοἢ πἀπᾷ πἰοᾶσν!ρ, πἰοῦβ οὐβύοβ ἀπα Ἰοέχίθβ, Ἰκοῖπθ ΒΘ ΠΘμ0]ΡῈ ἀπ ΘΟσθαχα ππᾶ 
Ζϑμ]θι. χὰν ΒοχΟΙ ΟΠ πθηρ᾽ (ον Θαδηθ δ, οἱ ἀδυδτεῖροπ ΟΘΌ]Π 6 ρὲ 65. 8 πο} οἷα 
(ἰδροηϊθον, ἄρον" 1π ἄθπι ἌΌΒΘΠ. πο δ, ὑγοῖ] οἷπ ΞΟΪΟ 65. 50. ἱππου] οι νῦ]Πρ; 
ΘΒ] ομ στ ῖρ ἰδὲ (Ξε ἁπλοῦς καὶ ἀσυνϑετορ). 

ἢ. 1 ᾿Ἐναντιοτὴς ἔστιν ξεν ταῖς ποιοτῆσι, ποιοτητερ δὲ εν τοῖς σώμασι" ενῶν- 
τιοτης ἀρὰ ὃν τοι Ἀτισμασιν. 

Ἅῖν ψνονᾶσῃ 6. θη ΤΙ ΒΟ 168 χυνΊβοιθη Βορέου ἀπ (Θβοθρίθη ΒΟ] ιν έ, 
ΟὈδπ 116 65. ὅ(α5. ΐδβοι. (ουσια) Κοππὶ Κοὶπ Ἐπέρθροηβέθθηθα ἀπ ὅθ} Ἰτοίη 
Ἰυπεροροπρδβδίσίοβ (( ρθη 1061), [Πἴοτ : ΘΟ ροηβδἐχθ δα βεϊουθῃ ἴπὶ 40 πη ΕἸ Ρ ΘΠ ΒΟΒ θη“; 51: 
ἄβπῃ 488 δύίδβθπ ᾿ἰβὺ 10 ὅπ5 Προ ηβομα ὕθη. σπβαπητηθπρθβδῦσέ οὔθ ἀδταιβ ρῸ- 
τηϊβοιέ, 448 οἷπ δροπβαύζ ἴῃ βοίποπηι Ὑ ΟΡ ΠΝ] 185. χα 5101} Ξ6 1 Ὁ οὔδν' ἃπάσοῃ Πηρθη 
ομἐβίθ!θη. Εὔηηΐο, --- (88. δύ πηπιδρ] 101} ὑγορθη Βοῖπον ον ρθη ΕΠ ἈΟΠ]νοἱν (ὡπλύτη ς). 

Αἰπαπαϊππροι ἃ. Κα, 98. ἃ. ἽΨ1Ε5, χὰ δι ρον, ΡΊ]Ο]υκ.-εἰδίοτ, ΚΙ, Ν, Εν Βαμα 18,5, Ἷ 



δ0 Ό Ὑ, ἘΒΑΝΚΕΧΒΕΠΙΘ, 

οἷς. ς«οἱ ὸρμο ᾿ς μχον ὁμδ ρα ὅασοι μὰ. Μαϑιαθοο., μα δυο σου 

Νυΐ νοῦν, Ἀβομεῆς ἰδοῤδιβον, ο ἰδονι ρῶς, δῶν, ἈΠ ἰκαδιοαοοο ϑονν δαὶ ̓ ς 1ὅοο ὡο 
ιϑομοῦβ ἰϑ οἱ ἰϑομιοὸς, οἷο εἰν δο εἰο ιϑομϑο αἰ «64.509 ἰδ ΠΠΙΈΓΥΥ. 

ἰβϑῶα {Κν τϑι ϑοροο οἷς δὼ} ᾿δδλο χὰ. μβααν υμμοΐ ᾿5μὰς μιοῖγ οἱ οι λοο 
λαῦ «οοιῤξαλθο τῶν οὶ ο Ὡς ἰοῶν Οἰδδιρ,, μὸ [λα δάσος ομνοόμν οὐ ϑαοδ.» «(θο) 
ΟἹ ἰοδν ὁ υΝ ον δῶμα ἔδο μὰ δ. μοὶ δόμος ἑομδορϑο οἱ ἰδ 

Δ Ωμο ὡοΣ ἰκϑοϊν εἶμαι θοῦ οϑοβ τυϑδμο ᾿μοὺς ον δι μδδο ὠθιογα λῶν» 

ϑμϑο ς γοὶ ῥο οΣ δυξθ  ἰμϑοο [δα ιλοοὶ οἱ τλοσδιςς (ϑομο ἰμαν οϑοβ ἰοῖῶν ὁοὶ 

δι νοι .αΐαϑο 5159 θοῦ μας δος ἰμο οἶμαν οὔϑοὶβ ἱμα Ὁ ΣΤΥ 

"}) Βο ον «ϑοιδϑι μα δι μὴ εἰμι θος, ἔμ οἱ ᾿ς ομἱ ἰσϑ ἰδϑο.. (Θ᾽ ς ϑοδοιβ 

Ἐν ρμο ἤσθηϑὺ νυ ΐ δο οἱ (ϑομθο οἱ . ὁμδο οὐδ Μοῦ οδοὶ δὶ ἔχθιο . οϑνςΣ 
«ριον κῶς ἰοῖδνς ς οδνϑι οι ϑοιδιξδι μιν ἰδ λλολο ἰδϑοιθθο ορυΐο οσο) οεωβ 
εἰν λα λαθς Μβοοδδο ονοδ οὶ; τα 4᾽ὴ κοΐ λοις μωδοΣ 850}}}.. ποιοδο βωμὸ 

μος οὗνο  βολς, μὰς ἰο οὐδ ομμοΐ Ῥροο τοο οἱ »ρο ας Οὃς 

159 «φῶ 9 9 μροδϑαλο οὶ ἰϑϑιαῦ οὔ σι οὔνιϑος οοὶ ἰδϑαδ οὗνϑο 90) ἰδϑορν 

23" μι οϑδοο ἢ ἐμὰ έβϑοῦ. μοὶ μὰς οοΣ ἤοις ἐμὰ ϑοῶΣ οὔϑοϊθ φϑυθθο χῶς 
εἰθμαο ΜΙ οὶ υβϑδδς, οὐδ ἰγ υμοοΣ μθα  ἐμοΐ» νοΐος. οἰδϑ. οο οὶ ἰνμβας ον ο 

«οὶ ἰοῖῶν ωδλο κῶς οὗ ἰκαυ» -- ΤΙ ϑέοδοο μὶ δ ὦ ΝΣ. ο λα. 5 50 

ἰδ άκονθο Μὸ δι μον, ἰγοὶ ἰδωαυδοις, οὐ μμοδις ἐμαυλοοί υοἱ οἡ οὐδ). (ϑομ5 μὰ 

ὀδκο ἰῷ. μβοῦλος βξαο τιον ἰμὶ ὁμδω ἰμὸὼ [ιαυροοΐν μμοΐν . μον οϑὸ. 8) 
Δωϊιδυνόσ }} οὔλας οἷ ἰοδν ἱμα κϑον .ἰαλϑινοολο. α σαρθοῦο 9 ὀβα5 
πϑιοδ οὶ ρανο }}» ἐϊβοθαϑλιοο οἱ ἰδ θιδλο ον ὀθο. μϑδιροῖ, βγο. «μβϑλλοδμο ἢ οι. οϑνϑ 

εἴ  » οἶμαν ον}. ἐμαὶ Νβοαλοῦ όμθος ἤγοι ὁ οὐ ἀομθ. μοὶ ζϑομϑ ἐμδ) οὖϑοὶθ 
ὙΡωλμο [9 δια δίρολο μὸ Ἀβςυϑλοο Κ οδναθ οὔλο ὁμάβθος ἐμὰν ᾿βϑοὶ 9} 

εν ΚΣ εν ΘΗ καρ ὐογογαλίθον ΟΟῚΣ ψοὶο. ὑομογο μοῦ ς αὐ.) οἰδϑθο ψοΐο 

ῬΑΟΝ βαϑοϑοο ῥὸ οἱ. ἰαϑνσια ρον οοὶ ἰδνσνολο οἱ . ἰοοὶ ἰοομβον Ῥεὴο ἂϑ εὸςς 
δδ τ τρ5 ἈΔόΝ μαῦνϑιαοοο ἐὸν οὐνοΐ μος «οἱ τα ροΣ οον βδνϑι οϑον 9. οἱ οἷ. 
οἷο [ΠΠ ν 0515. ορθ ἰδβόοδθο ἑοδ ας μ55,.0 αν ἰδ νο μ αθοι ΠῚ 

ϑόϑοΣ ωϑο οὐδ οἶγμο ὡὸ φοβοῦ ϑαρόϑοου, ὅμοιο ὁ ἰδωξϑ αρθν μκοὶ 
.ῦ,ο 15|»9 Ξοομδο ᾿ς μὰ 5. ἀδαλόλ! αθαοοο οοὺ εὐοοὶ μος οδνο ταί ο 

μϑᾶδο μα ϑᾶ ῥιροὶ 15.3.9} ὸ» ἔξω Ἀδ Ὡς οἷς «ὁ06) μα. ϑομαθ ϑὺ (079) 
Νδομλν μ λοο δον, ΜῸ ἐδααυθ νϑιθλο ομαθν νον «ΟΣ ῬῈ5 -τλεθ ((αοἱ 

ιϑοβνος εϑομδοὶ δαὶ αι θο δοὺ οὐ θοΐ «ϑομοῦῦ Ψ5. ὐὐ οθιο,, (ϑοῖ. 

..λοα ϑὰ ῥιοοὶ [5.39 δο ςυαιοῦοο βαιλιθ οὐ το «ἀϑακολ (θα ϑα ἐνοοὶ ΘΗ ὧν κοΐ 

545 Θῖος «Οὐϑι ᾿οδ» δὲ γοΐο κταθς αἱ ον ρμπ «Πα ιϑιαθρο ῥο δ.) καθ ὃ. ᾿γλϑοο 

οδοο [9 μος "δ ανιςς οὐ»... βου; αὐ “πα οαθοο ϑνοϑο οὐ 

ΝΞ οψΨἕοΨιΨὍΨνὍἘὁἘἜσὍὁΕόΨσἝοΕοΕῃη,ἝἜὁὍὌΠἔἐορπςσιι“ 

τι αν Η͂ΙΝΗΗΝΝΝΝΝ: -“---- 



ἘΘΛΘΈΆΠΙΣ ΡΟΝΊΤΟΙΞ, δ1 

» ΕΙΡΟΠΒΟΠ ἔθη ρ ]υὺ 65. ἴῃ ἄθπ Κὔτρουπ", τνῖο Ηἰύκο πη Ἰζά] 6 οὐο. ὙΥΟ] ὁ5. πα 
06: οἷπ (ἀδρθηϊ οι" οἾ)}, 485. πϊοηῦ δι 5010 06 (τ ρου] 0) ΕἸ Θηβομαύσθη. χανίοῖ- 
Βοιῦ, αἰθῦ ὃν ὅδ Δ] θη θῖτα ἸΚομπ Ζϑίομθη. ἄθ5 (ἰδροηβαῦσοβ δὰ: ον (ἰδροηβαῖς 
ἤπᾶοϑῦ 510} 61 ἄθη (ἀθβοιδρίθπς, Τϑημ ὑγθηπ ποῖ 416. νοηται (Ξε ψοεραι) φυσεις 
πίοι 46 (ἰδρθπβαῦ Βοίομν ΤΕ ΡΘΠΒΟ Πα ἔξου Ἰοηποπ, 80. ρἱ δῦ 65. ἀσοῖ ἅδη Οδροη- 
Βεΐ σὰ 6 πο ψΟΙ]Π] ΘΠ θην [ὑυ]τθηπ ἶε παπᾶ ΤᾺρΡΟΠἃ ἴπ ἄον ΤΙΠΙτοπαΐη]β τπιπᾶ 
ἄον Τ]αθρ μη δὰ ἴππθη οὗθν ἀπᾶονη. ϑόοραν ἴσα Ναίπ Ιὰππ οὐξ, ἡγθηπ ον ψν1]], 
γΘΙΒΟΠ πάθη. ΠΔΟΠ6η, ὙΠῸ 65. Δ. 6160: ἀπᾶνοι β06116. Πιοῖβυ: (Πρι (ἰορϑηβαῖχ χὰ 
ἄον γονη ρθη Ναύαν δῦ, ἀδβ βῖ8 πίοι οΡβοπα θη. πᾶσ, ἄον Οἰδροπεαὺσ σὰ 
ἴσον ΤΟΙ δἰ ἰδὺ α16 Βοβιοῖῦ ππῇ α16 ΤΙΗΙτοπηἑπΐβ  (οὐὲ ἰδὲ ἄδγοι ἔγοϊ". 
τ 8.1 ΖαΡ Εν] δαξογαπρ 465. Ὑ Ουδαοθπᾶθη ἔπ πνὲ οι" Ποτὲ: 

Πασαὰ φυσι λογικὴ κτισιξ νύξρα ἔτι, θξος δὲ μονοξ. νοητὸς Ἔτι» οὐ διασχισϑεις 
δ οἷς κατοικει" πῶς δὲ νοξιται ϑεος ἂν οἷς κατοικειι; ὡς τεχνὴ δν τεχνιταιξ᾽ διαφέρει 
δὲ τῶι ουσιωδῶς κατοικξιν εν οἵ κατοιζέι. ς 

Ὁ ὡνορηϊα προ Ναίανκ ἀπιΐαβὲ Δ]]σουηοῖμ Τρ] ἀπ ΙΘπβομοη; α6 ΒΡ Θὴ 
τοῖν ἀν ΞΟ ΒΓ απρ' ΖΡ ΊΘΙΟἢ. οἷπο παν] 6116 Ἰυυ] οι πῖβραθθ οἸπρ βηρθ. τγῖθ ἄοὲ 
Τιοῖρ ἄδβ Κι! νυ τη ὅρη, ΠΠῚ στ ΘΙ ἸΓΟΠΠΘΗ, ὙΓᾺ8. 8ῖ6. ΠΟΟΪ πολ νγαβέοη. Ὠΐοθο Πὰ- 
Κοπηΐμβ τὶν 1Ππθῃ ὈΙΒΝΤΟΊ]6η σΘΠΟΠΊΠΊθτ, νοῦ ἡππιθη Βο] δὲ οὗθι" γὸπ ἈΠΟΠΘΤΟΗ ; 
ἄδναῦβ μομὺ πουνον, δ 516 ὑπ ἀἀ5 γον (ἀοὐέ ἴῃ ἄν Βομθριπηρ νου] μοπο Οπὲ 
νοὶ νου βοἸθίοπο ΠΙΠρΡῸ βἰπᾶ, ο(ἀοὐν 18 8116ῖπ ΘΕ τοπη θα." ἃ. ἢ. ΟΡ. τὶν νοὴ 
ἄσπρο, 16 ἄθββθη σγοσῦ βἰπᾶ, ουταππὺ 815. οσῖρ' ἵπ ον ἘΠ ΟΠ οἷ" Βοῖποβ ὙΥ Θβθηβ; 
Θ᾽ πη βοῖπθ ΕὐΡτοπ  Π18 βἰπα ποῦ 3. ΤΠίηρο --- 80. δῦ 8 οὶ ἄθῃ (ἀθβομῦρίοη ---, 
ΟΥ ἰδὲ ἀπτομδπβ πὰρ ΕΚθππ 18, ππι ΔΝ οἰβιιοῖς, ἀπτοιδαβ Τοῦ, οὐγῖσ ππῇ ππ- 
Βούθ!ῦ. 1 φΟππο ἀαβ ον που] 1δὺ ἴῃ ἀοποπ, ἴπ ἄθηθη 61" γ τι", ἃ. ἢ, δὲ οὐ 22} 
Ὦρ6ν811 ομπθ 510}} χὰ ἔθ], ΟΡ ἀπ βοῖπο Εὐ]κθηνξηϊβ δἰ πα που σοῦρθπαθ, πϑοῖ 
ἄθη ον θη ἅθ5. 56 ]Προη αν: , Ὑχθηπ 10]. χαπὶ Η]μπ61 {{ΠῚΡὸ Ὀϊδὲ ἀα (ἃ οὐο,", 
ΘΙ ἰδὺ 81168 ἴπ 81|16πὶ ἀπ ουΠαθθῃ ἰἰ 6 1 αἰ68, τε β κοῖπ ἩΙΘπβοῖ ἄθηϊκοῃ ππᾶ δπ8- 
ΒΡΤΘΟΙ6η. γαητπ, , Ἀπ 6106 ὙΥ οἶδο σσόμπηῦ οὐδ ἴῃ ἅδη βοίπθη ὃ τσ αϊο Ἱζαμϑὶ 
τὰ Καπβεπδπᾶνγου κου ".  6Ι0ἢ. ἘΟΒΕΠΟΠΘΥ ππαπιββιίομον ΝΟ νγοῖΒ! Εν ΜΠ] 
ΒΆΡΗ: ὙΙ6 616 6116} 108 Ἰζαπδὺ οἷπο ἰδὺ πα ἄσοῖ ἀπθορυθησὲ ἴῃ ν]θ]οπη ῬΘΥΒΟΠΘη 
ψγΟ1]Ὁ, 80 τοὺ (οὐδ ἴπ 8116πὶ ἀπ θορτοπχὺ ΠΟΙ ἸΘΠῸΡ ἀΠΕΌΒΒΡΡ ΘΟ] ΟΠ θη. Ὑ͵απᾶου- 
ψΙΡκαπρ (ἴπ ἀθν Τ]κβία86), Παπῖξ ἀπ αἷν ἀα85. ΡΟΣ πΐομς πϑοὸῖ Αὐὸ οἷπον ὑγθβθη- 
Ἰοβοῖι (ον ἀπρουβύμ] 1068} ΤΡ Πρ το ἀδηϊκεῦ, βαρὺ οὐ ον Το σβοι! θα θοβίο 
δον ἀΒ1}1π, ἀδβ ΘΓ ὙγΘΒΘΠΉΠ0Ὴ} ἰπ (6 ΒΕ σπάθη τοὶ", ἃ. ἢ. τχὸ δ᾽ νὑ7γο]ὲ ἰδὲ 
61 τηϊξ βοῖπου Ναΐαν τ ΡΚ]10}) ρᾶτιχ ὉΠ ραν, οἢπθ ἀδβθ ΟΥ κου οὶ! οἄσυ Ὀθργθπσὺ 
οὗοΥ ἕαβθεαν τᾶν, ποῖ ἄθιῃ δου 468 μι ἰβυ]ομθη Ζθαρθη ἀπ ἴῃ θὲ Ανξ, τσῖβ 
ἘΠ’; Ἀπ 688. Ὑγοῖβ. 

4 κι ΄ις Πὰν γενομένοι ἡ δεχτιχον τῆς ἐναντιοτητος ἡ δὲ δναντιῶν 

χατεστη" αλλ ου πῶν δεκτικὸν τὴς ἐναντιοτητος πρὸς τὰ εξ ἐναντιῶν συνεστῶτα προρ- 
δεδεται. 

Νβοῖ Βεβομπάϊριμπρ ἄθι 8. ουβέθι ζαρῖ 8] Ὦπρον 85. οὐγίσο δ ββθὰ ππίουβοιοαοὺ 
6 Ἰοίχὺ α16 Βομῦρίαπιρ' νοπὶ Βομῦρίον. ἀπ ἴῃνὸ (ἃ. ὅ56}..} οἴπζοίπου Ὑ όβοη. νὸπ 
οἰπαπᾶου. 16, 6 48 (ὑδρθηββ 6116 χυΐαββοη, δθ6: ἡ] παι ἄθηη, τγᾶβ 88 
ΟΘορϑηβε σΠοΠοπὶ Ὀοβύθν, γουθαμπᾶθῃ βιηἃ, ἀ85 βἰπα ἃϊθ Προ ΤηρῸ], ἀ16. πϑο 
1γοπι ὙὙΠ]|οὰ Πδπποποη ττιτθη, Ἀπ 516 βἰπᾶ πίοι νν]16 ἩψΠ’ ταϊῷ ἄραι ἀπ θα 
4 ρορθηβε ]οποι ΕΠ] θπηθι θη. χυβδιῃπηθηροβδῦσύοι [.61})} νου απᾶθα, ΝΟ] ἀθν 1Ππθ1 
γου! Θπθποη ΕὙΘΙΠΟΌ ΘΗ ΠΊΟΙ 516 ἴθ Ἰπσοπὶ ὙΠ] Βοβποῖῖ ἀπ ΤΙ ρα} ὅπ ππᾶ 
χε, ὅπη Οοὐὺ 65. ψαϊᾶβι. Πΐθ δὰβ ἄθῃι (ἰδρθηβδιηοιοι Ἐπεύδηἠθμοθι. βἰπᾷ 
8116 οβομ, ἅ18. 88 ἄθῃη 4 ἘΠοπιθιΐθη σαβδιηπιθηροβαίχί βἰθμᾷ, ὙἼΣ ΝΙΘΠΞΟΙΘη 
ΔΌΘΣ θδβέθιθη. οἰ μθβίθῚ]8Β 815. ἀθη 4 ΕἸοπιοπίθη, δπαθγηύθ}]Β 1δὺ πὴ τιη5 αἴθ. 5.86]8 
γουθαμᾶοη, ἄΐδ ποῖ δὰ8 (ἀδροηβε ν] οΠοπι Ὀοβίθὐ ἢ ὑσοππ [ἹΣ 1θᾶοοι Ὑγ0]]16ὴ 18. 2,5 
ΒΊΟΝ βἷθ --- ρθιδᾶθ 50 ΜΠ "οὶ ἄθῃ Πβπιοποι --- ἄδ5 ΟΘροπβαα Ποῖ 6. Ζπὶ. 

71Ὲ 



δῷ ψΠ, ΤΕΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

Ῥρο} ὡῶν οὐδ ϑλοοδί. ὡς ἀμθλο (5λοι. ιϑίο οἰβωδμβμοο ἰὼ ο ἰμα.5. .ο 

Ιαγο βοοιβο .Θ εν ρῶν οὐ δο ϑοιδιρθιθο μϑαυρον μοὶ μχο ἰϑθα ζῶν ον :δο) 

ρϑλν ἰδοδρο ὡον εὖνιο σϑυδοο αλλ μαι. μὸ ἰγομθν ον ροῦν ᾿κϑμδοο 

μο «μου μβαδὰ θα ὅνοἱ ροδδοο ᾿ς Β δ55 γασϑιο μοὲθ ὁ βοθο ΜΕΤ. 

δαϑοι ἰοι Ομ} ρθουν μοὸ. ομανὶ μον [190 μος, 9) ἐθῶν, μι !λο βὸ πρὸ πο. 

νοι «ἀϑμδνο ἰδϑ μον ο τἰδιωξθδνο ἐπ διαδι ο βαιλιο ς ὥλμας μα βοῦν [α,5ρὸ 

Ῥαλο δον ἴϑια.θ οἷς κ᾽. τ 5» ἰδ μὰς μαθ. ϑοβοκονῦ ἀθ οέϑωδαοο μὲν} οὐπα 
δωΐμλθοο βέϑινδο βραθϑ ορϑο ὅμς, 9) ἐϑο ὩΣΟΣ Φη σομκάλθο δ λϑο "ἰ ἰς μὲ «οἱ 

«ομρονι, , οὶ οἸ αλο το τ εἱ μ. ϑνοἱ «βλάϑ ἰομοα, μοὶ δι δ᾽ (Θὶ ὦ Βοσδς, κα ΘΣ 

Ῥῷο τῷ Βαναϑθ ιν κϑνς δα) (δ᾽ 0.5.5 βοασο ων ἔμωκθο μα ϑ» βαὸ ἱοιο 

. κῦ ομϑ} οὐ σον οὐ οἱ κτ ομϑν οὐὴ μμυΐο . ς 53} οϑι μμυΐο δου οἱ 

Ξόβαο ἰδωῖβ ἣς δ δας ως ἸΔᾺΞ δ κτ ομπν οδὶ ὡοιοδο ομϑῦ οϑιο 

ἴδαν ἰα᾽ μοιβὸ ἱαϑὶ τράας [πο ὑμοὶ βαᾶας » τιϑοδάδον Ἀδν μαῖς ᾿φΈ99 
ἐϑ νασϑο ἱδα βαλθυ τἰμϑαϑονῖν μ}59 ἰγοιν οδαιοςθ λοῦδον δ. Ὸς τ. ῥομθο 

μαϑὺ χὰ. βαλκθιϑο ον υΐ βου Βαλιθθι.. βιϑόι μβοίο οὐ αἱ Θ᾽ ὃς, 150 
.λαὴγ οἱαδνμθς τον οἰ »ρὸ βαΐαβ κὰν υλομαγο ἔδϑοο ἐν ἰδαζγο (5,60 
«Ἀν ορ μου φο οὶ ἰδὸ ᾿α λλαθο οδνο εἶρρας οἷο ἔϑοδο Ὡς τῷ ΜΚ 

54} δ ὁβέαδν ἔκῳς ἈφΕΘ. μοὶ δυΐ κλλλθο μὰ 9. αςςκθ. ρλϑδϑοῦ [διϑι. δῶν. κ 53} ὁοιο 

μα. ϑρϑὺ ἐοεθνς Ὡς οἷος χτ ομον οὖν μὰ. μμυΐο Ο5}νααν, φράϑοο εἰμ 

᾿ς κτν ρ5) δὲν υὐϑιοδοὶ ΟἹ γλκϑὶ «}αϑὸς, ομὰθο μβςς, οοὴ μοὶ «μοὶ δυβοαιο λαθυ 
μοι ἈϑΣ ᾧεϑν ἰκϑ 'ονθα. ἰακθο μὰς ῥοθοι κω Θρϑ) 90) οιοδυΐ ομϑὺ οϑιο 

θοο ἡ 9 πόνον οὐ μαϑὶ υβκον μραϑα λό μὴ ὡῶν τας ὁδμο ἰϑοδναν 
᾿βαϑα ῥ.οοἱ 15.399} κῶνοι» ἰλαιϑιοθοῦ δο ἰρακοΐο  ἰκας ὅλο [βοδνα., μοι» αβαδος 

ἰϑρο ὁ δα. τυ. . αϑαν αὉ βαδας » ωόμπ μααῦ νωῶο ᾿ς ρακοἹ 

οὐν ἰοομ μῷ ον) μβοιροο οἰκο οἱ οἷν. ΟΝ δοο ο]υθας οογοδοὶ ἐρανϑὶν Ῥ το 
ὑϑμ5 ὡς ΗΣ κἰλλλθαθο 8) βυβθγο.. ῥϑμϑο ᾿ϑίο φϑν  μοσο βϑόοι . το Ομ; οθ)9 κ9} 
«έομοο. ἔἶμαος ΒΝ κυϑθοδδο μια γος. βοοὶ ὡΣ οὔ δὰ. 9 δῦσϑοο ἰδὲ 

ἴδιαν Σαθῦ ἔγθὶν ὑ9 ξλςς Μῦς εἶμνο Πιορκαθο οὖν Καδς υνοῦ ἔράκθο ἴδοις δ 9. ἢ ἐρλι 
ὦ Βδδδς, ὠραθον οὐνοΐ ς ὀβος οϑανοδθο γαλῶνο ον ον τἰδαδονοοδθο }} [δοκοῦ 
! ἴδοιωυ οὐ κυ» μοο οἰκανος «155 ἰοῦνιο .μ5}} ἴμωνοα ιϑϑβοανο αλλ ἐομβῶο 

«ον ϑὶ ἰγοὺς. κθασν οιοδυὶ ἡ μὰλοἱ, Ῥρο ἰδδιμο ὁ δα κα. 59 ἰΆομο 

«αν βροὺρ μὰ ἰδοὶ ωοὐμμρο κϑὺ :δϑῦ Ὡὰ. ἴξῳςϑ. ἰναςς 9 πόδα 5 ο᾽ 

ΝΒ ο ἶνας 9. "7 ἐμοῦ μλκῶ [τα,οἱ αλοο τ ἰοῦ βγ» «οοιμϑ. δ) δ λλοὸ γαδνθδθοο 

ἰδμο ἔμο οἰλομθας ἰμο οἶδ 5 ἐμὼ δλθοο ὀβο, ἴοοις ὅμς 5) ἐϑὸνς οἱδ καθ μα 99 ὁΐδν 
“Ἀςναϑ μῸ [βαρ θ᾿ ϑλο Νον εἰδάβοοδθο ἰδ ὁ λοθιν ἐμὴν Βνο) ον εἰδιλαϑ 

μου, ἤμρο (ϑἱ οἷο. ΟΝ ΑλοΣ μμοΐν ϑὴ ἰγϑιος . ομξθν βμανις μοι βασμο Ποοδιαλο βοῦθο 



ΕΑ ΒΒ. ΡῬΟΝΤΙΟΌΒ, δ8 

ὕ. »ις. 44: ἀρχαὶ οὐ τικτουσιν οὐδὲ τιχτονται καὶ αἰ πρῶται αἴτιαι οὐ τικ- 
τουσι τιχτονται δὲ (Π), η δὲ μεσοτῆς καὶ τικτει χαὶ τικτεταῖι. 

Ἤν ππἐουβοϊδίαοὺ ον αἰ οβοι, ἴδ δὰβ ποθ υτιτάοθη --- αἷο 7 Ναϊαγοη, 
ἄϊα σαουβὺ ροβοιϑ θη νπιρθῃ --- γὸμ ἀθηθη ἀϊθ δῃ ϑίον 6116 βύθμθῃ, ἃ, ἢ, αἷο 
Μαΐθνῖθ απ ἀἴ6 Αὐύοα, αἴθ 4116 τὰ ἀἴθβοιη ζυνἸβο θη χυβίαπα 516}. νγ ον ρἤδηζοπ, 
416 νὸμ ἄθῃ χαοτϑὺ ρμοβο δ θπθη Ὀίηρθη Βοβίδη ρουγοσπθη. πάθοι ἀσπτοῖι ἤθη 
Βομόρίονυ. ΝΟ πὶ παὺ ον Ἡϊπηπι6] οἴπθη ἅπᾶθυη οὔου ἄϊ Ἰῦνάθ οἷπθ 8 πᾶ θυ 
ΒΌΒΟΡΟΙ, οὗν οἷπ ΕΠΡῸ] οἴπθι ΒΘΙ ΠΟΒΡΊΘΙΟΠΘη, οὗονΡ Γαι ππᾶ Τήομῦ οἷα Δ ὅβοῃ 
ἴπνον Αὐὸ Ὥϊθβα τὐἰψθ!ετο Δ᾽ οὉ ἄρον --- (85. ττηΐαβὲ τὴ5 Δοπβοιοι,, ἀἷδ ΠΊονο, 
ἀ16 Ὑῦροϊ, αἴ6 Ῥῆδμσθη οὗο. --- ἀἴ688 Δ θβοι δυσθαρθη πᾷ πγερᾶθηῃ ουχζοαρέ. 6 πη 
δ]Ἱοίοι. αἴα νου αἰ ΡῈ Ξθο]6 ἴῃ ἀπ πϊοιδ γο οἴποη ἀπάνου. υνέρορἤαπσι νᾶ, 
80 ἘΠῚ ἄσο}ι ΔΌ0}} βδ᾽6 απίθι ἀϊθβα ΒοΖριομπαπρι, Ὑγ6 11 βἰθ ἩΘΡῸΩ 6Ρ ΘΠΡῸΠ γ01- 
υἱπᾶαπρ' πὶ ἄθπι 160, ἰπγθπὶ ΟΘποββοη, ἴῃ {Ππ| ἴθι ΟΠ Θἴπιθη. ρΘβο δ θη ἱρὰ 
ππἃ ΖαΒδΙμμ8 πιϊξ ἴππὶ ἰπ ἄϊο 61} οἰπένθέ. ,Αὔδπη ὀνσοαρέθ πϑοῖ ΒΟΙΠΘΙῚ 
ἘΡοΙ118 “ πη ἄϊοβ ἘΠΡΟΙ 118 ἰδὲ ἤθο]6 ππᾷ 1,610, οἷσι ΙΗ ϑοοππαξαν. 

θ. «»΄ Κατὰ συγῆρισιν ἡμειᾷ αλλὸ τὶ ἐσμεν καὶ αλλὸ τὸ ὃν ἡμῖν χαὶ αλλὺ τὸ 

δ" ᾧ ἡμεῖς" ὡς δὲν (ταυτο δὲ ε.) ἐστε τὸ ὃν ᾧ ἡμξὶς καὶ τὸ ὃν ᾧ δῦτι. τὸ ἐν ᾧ ἡμέιξ, 
Νϑομάθηη δὲ ἱπι ΔΠσοιπδίποη 6: αἴ6. ραηχο ΒΟΠδρΙππρ' σϑυθᾶθὺ πἀπὰ α16 Ασέθῃ 

ταν ἰπσὸη ΕἸ σΘΏΠοἰὕθη ---- 1η 6: Κὔτ ΡΥ] οἴ οι τιμαὶ δ᾽ σύν θυ ]οβθη, ἍΝ 6] --- τπιπξον- 
Βομίθᾶοη μαὺ, ΒΟ] θαυ ας ΘΓ ππ8 Πἶδυ ἔθου αἴ6 Ὀδβομάδνο ἘΠρΡΘΠαν᾿ 6565 ὑνυ ἀ ον ΠΆ ΤΟ 
δὶ θέοη Τρ σαπὶ 0118 ρΌΒΟΒα  οπθα ΟΡΡΆπΟΠΒ. Εν Βρο σιουῦ ἀπ βαρθ: οἰπὶ 
ΨΟΙΡΊοΙΟΙ. δἰπᾶ τὶν οὔνγαβ δηάονοβ ἃ, ἢ. τπὶ ιν, τϊῦ ον Ναῖας ὅθ ΕηρΟ], (ΟΡ 
ππνϑιηϊη ρου Τίοτα οἷο. Βα υνῖν ΜΙ ΘΉβοθθηι. οὐνγαβ ἀπᾶθυοβ ἀΌτΤΟΪ. οἷπο ΒΡ6216110 
υβοι᾿ϑαθημοῖδ, ὙΠ: βἰπᾶ Ἰοθθπα ππὰ γουμπη θορ πη 8π0}} νΟ]]ΠἸΚοτητηθη,, ἈΠῸΓ 
πίον οἰ πο  ΠΊΙΟμου ὙΠ όβοηθ, Δονϑπβ ρϑηῦ ἀδΔ8 ΠΡΟ, .. «ὃ [Π{ηΐ᾽ ἄθιη ,ἄα5 
ἦπι ἀπ δύ" νουβύθῦ ον αἴθ οὐκ ] 5 Πρὸ [ Ναῦμι", 416 πὶ ππιβουτῃ ΤΠ, οῖ)6 θοριθησὺ 
ππα νογοϊπῖρε ἰδ; ἀἴοβα δῦ νότὰ 1,6] νϑυβοβίθᾶθη ππᾷ ἄθπ Επρο]π. νουνγαπαί, 
, ένγαβ ἃπιᾶτϑα ἰδ ἤπβ, ἴῃ ἄοτη ὙῈΡ βπα" ἀλγη Ὀοσοοπδῦ ου θη Τιοῖν, ἴῃ ἄθτι 
α16 ϑΐθο]ο υγϑβθηῦΠο. ἱππογομπε; 6 ἰδὺ γοὸὰ Ναΐαν ρὍρθη ἴθ βΐθοϊο γουβο ϊοάοῃ. 
»ΐπβ Ἀθ0ν βἰπα 485, ἰπ ἄθπι ὙΠ βΒιπἃ ἀπῇ ἀ5, ἴπ ἄθπι 510} ἀἴθβθβ θθηπᾶοί". 
Ὥρα Κοπβέδεϊουε οὐ ἅϊα Α Θβθηβρ] ΘΙ ΟΠ θ᾽} ἀμβυο 5. Τιοῖθοβ παῤ (6. 5 θασοα ὟΥ οἱ 
ἄον 4 Τ]οιπθηΐο. Ἰῆΐηβ ᾿ἰδὺ πηδοῦν 1.61} ἀπ 6 ἸΧόνρου ο τοῖ  ἀϊοβον. 5 θατοιι 
Ἄγ εΙε, 50. βἰμᾶ δον ψαρίοθίοι. ἅτπ|85 ἀθὰ 4 ρϑρϑηβα θη θη ἘΠΟΗΙθηύθη Ζιιβαπιπηθ1- 
ἔρέθτεν πα 65. ρἷθὲ κοίπθῃ ΠΗ θυ ΒΟ 84. χυνβοιθῃ, θαι θην ππῦϑι: ἄθμι (ἐΘϑι οι βραμπκὺ 
65 ΚΟχροσ]οίιοι. 

ὕ. ". Εων εκ μέσου ἀρϑηι τὸ ἐν ον αριϑμῶι συναιρδται κῶὶ ὁ ἀρυϑμορ' τοῦ 

δὲ αριϑμου ἀρϑέντος ἐν ξὅται, τὸ εν ἡμῖν καὶ τὸ ὃν ὧν Ἡμξιξ, 
ον δυηϑπὺ ἀπ ΠΟΙΟΠ σὺ ΟἹ 8 ΖΡ] οἰ, γ16 ΠῚ Ἰθπὸ ὕϊθγον 8116 τη θυ! 6116 ὴ 

ἙΠπατίϊοῖκο οσ πᾶθοπο Εὐοππΐηΐβ Θυ Ἀμ θη ὔμμι, Ὑγ18. νυν} χὰ ἸΒΠῸῚ Ρ͵ ΘΗ ΖΘΙΪΌΒΘΗ 
ΤΠΔΘ Πα ΠΟ ΠἸ κοῦ ρϑιθηρθὰ πἀπᾶ υνῖθ Ὁ ἴῃ οἴπον πηρούθι] μοι (ἰΘΒΟΒ] οββομμεῖῦ ππᾶ 
οἰποπὶ (ἰδέ χὰ ἴσπον Ὑ ΡΟ Πριηρ, βμΘΙδηρθη ἰτὔπποη. ἅπ αἰββθιη. την 80] 50 Π 6 
Βομδαθη πᾶ ἀἴθβ0}" ὉΠΘΌΒΒΌΡΘΟΙ]ΟΙΘῚ. Ὑ ΘΡΟΙ Πρ Πρ' ΡΌΙΔΠ ρθη παι (16, αἴ ἀϊο ἽΥ οὐ 
σα ] οι. ροκσθαχίρῦ πδθθπ ἀπὰ ΠΡ Δ Θβθπ βοὶδ Ἰαπρθαι βϑορίονῦ Παᾶῦθα; πμᾶ ζυγὰ 
ΒΘΙδπροη 516 ἄδσι 1η ἄον ϑὐαπαθ ἄο5 Οἰθθθίθβ, ὑγϑηπι 76Π68. ὉΠΔΤΒΒΡΤΘΟΒΠΘΠ6 Τήομί 
βἷο ἀρουβέγα δ. οΟὔγοπμ ὅδ5, 88 οἷπβ ἰδῦ ἰπ ὅθ Ζ8}}1, οαὐδονπὶ 1ϑὺς ἃ, ἢ. γ6Ππ 
ἀϊα Ζιγοϊ οι Παηρ' 5.8616-1,6 10 πα σοι ἰδέ, αἰθ σὰν Ζο1ν πὶ οἴπθιι ΝΥ Θβθὰ βθραπάθη, 
ἴῃ γα οίοβοι Βορίορᾶθη ἴῃ Βύτοι! Πορθη, ἀπ 516 Εσθᾶθη ροίαπάθη ΠΆθῸπ ἴῃ Θἴπον 
ππζου το! Πομθη Ὑ οΥ πάπηρ,, ππᾶ ἴδ 536618. 80}. δα ροβομνγαπρθη πᾶὺ ππα ἸΠγοΝ 
Θἰδπόββοη 50} ρϑοίπὐ μαῦ, ἄδπη οἰ δὲβ πὰρ οἷπ 6 Βορίοσθ, θἰπὸ ϑἰᾶσθ, οἷπ τπ- 

σοίϑῖμοβ βομδαμ, οἷα δα ἀὰ5. ουρο αὐ μοἰθηϊτῦον ΤΎΪΘ), ΟἾπΘ ΤΟΙ θΩρ; πα 

Πομππηρ. δμπ ἰϑὺ ὅθ Νθηβο. (δ. γο] κοιθτηθθ ΕἸΡΘΗὈ1]ἃ βοῖποβ δοιδρίονβ. 



2:5 

2" 

᾿ 
δ4 . ἘΠΑΝΚΙΕΝΒΈΠΟ, 

εἴμϑι βοιαν οόβδνς ς οὐο» μα μασῃο μδοϑο. ἰ᾿αύυοιο μος. 9. ὁδις θῖν 
Θι53) οο. Ἀν ου, ἰ᾿9. ογαῦδιυς, ς9) οὸν ἰσορ ΚΟ ΩΣ μοι χα. κοῦ τον νἰο 
«οἷο Ἀϑυυλο μοόον εἰλων; ΚΘ ηο θσο ἕβο μοὶ οὧὐδἹ ἰγοιον ἔος9 οὐαϑδνς κὸν 

λα μὸ κΘ «ϑοομ» Ἀδὰ. «ϑοῦν. οὶ «ϑ' βοο. ὡδὶ ῥθιος ἰϑομαθιῦις, διαιςς."» 

κϑτϑ τῶ οὶ βοβνι. ὃδὲοῖς, ἰοομραν, κα μδος ομϑν σοὶ πεϑλ κου νι «Ὁ μροὶ» 
δε. ὦ ἀρ θο μθασν ΒΡ μο ἰδ ρο ὦ δα [1.5 ναοὶ ἦς 55 μοὶ ῥλο 
ὅν ἀΈ ΘΙ Ἀδς 55. υὅοιο Ὁ ον οοοὶν οδθοο Ὅσιος ας βαθο μο)» ομραϑα ὁ 
δ ας, οπδου ᾿αγαρ ἀομο μϑρ νυΐο ταὶ οδοἱ ἰοομν κυ ρδς ον Βαδδι 
"πὴ Θε5. μοῖι κῶς ῥὁνοὶ ας, μασιν Θ κρϑ θοὴν τἰδυρβολο βαλοῦ Μοὶ 
με γοϊο με μῶν ον ομαῦνοι δα {ς συδοο βασοι μοῦ μὰ. οἰδοδν 
τε) «ϑοιλοδινο Ναϑνὶ ΜβόροΣ βὸῦ οἰἰμομ, ἰδϑαθν Δαϑῦ ὐΐὸι 

ὑΜοΐο  1ϑὸν ὅθοΣ οὐδὲ ἰολμ ὥβθιοῦος ῥρυμο ἰμιαδο :ἰδάραϑα οὶ ἰαϑος ῤ 
ψρίϑιλο [κι λϑα 9) Ῥρο δῶρο λα. «9 μὸ ἀϑυδ κῶς. μον. Βιοὶ Ικαυίο μοόι ἶγοι 

ἰβαυ καθ Ξε μο ἐμομ ββνγθαϑι ββλκαθο κῶς κφνυλ]ν ῥλον.. ἐλοὶν σοὶ ἰγον . τς 

μοὶ ἰδδνας ὡδι ομον οἱ μὰς μα ϑν μ. ἴμῳςθ τυυοῦ ἐμαθο μεθ κάλ εἶδον ἰραθο 

θολὰ ἰλανι ἡ μϑθ πῶ ἐκ» ϑοιαιθιο. ἐδομάβαθο οἱ [5ρο.ς. μοὶ ἰγθιο 

εἶδος ἰας μὸ μ᾽ οἶδ δὲ 9 βασιοῦο [Δο..95 μολο ἢ) μὸ ᾿ς «9. βου. υϑί 
ΒΩ» χλλάλαθαλο δϑοΐο.. κϑν. ἐος καὶ, μὲ ββαλϑο ἐδϑν κ ἰδαάκλαρο ἰδόοαϑθ 
οόμϑ πΏθο» ϑο... μοὶ μια ΐο ἰδϑος ὧον ἐμὲ οόμλον ἰδομδις ὁ τἰϑᾶ  οὐνοῖα, «οὐ 
κ᾿ υϑθοιν πϑιοδιδο θομθ ΘΙ» Ὁ μοι «τοιοδοὶν οἱ οὐμα τὸ τ ος -οιοδοὶν 
Μὸ 9) ἰοομ βὶ ϑοῖ ᾿ς ὡδὶ οϑν μοὶ ἰδ μο ὦ ΟΝ αν ον το πονῶν Βθθοὶ 
κσϑαλίο εἰδες 9 ἠαουμοοο θα κὐϑο ἱμδον βοΣ μοὶ; δὴ γον «ὐϑοδαδο 

θομο κῦυ ρον ἰκανο᾽ μα ἕο ἰμα ἰδϑιμο θὰ τ μμομο τὼ (ϑοβν9 ἐο 

ν»οἰ οϑί ΑΞ οοΣ, δὲ φοῖο : κορμὶν «Ὅσο μόθον ἰδιμάθαστν οἱ ϑθολϑο  βοναυ 
ἔνα μὴ) -οιοδοΐγ οὐμα κυρ οοὴ τοις τϑαῤ 5) Ι».ϑδο ἰδϑαϑ οὐ ἘΣ 
«θοῦ», ρομδα, δ ὁ δ. μο 9 .᾿αῶο δ 5 «ϑοιαυθῦνο ν»οἰο 

ἡ ϑοδυδα» οομθϑ κτθο.» Ἀδν βος. οὐδὸν θοὸν (μϑὅογο ἰδωροο {μα υρθιροϑο τοῦϑ δόϑο 
ἰδῶ δοο μυῦνα φθ κύθον; μὸν. βοῦν. μοὶγ οὶ γον. «οιοδνδς» μὸ οοῖν, κυρ βννοϑο 
ἰμοαδο μι θοῦ μνᾶ, σῶν οἱ. ον μαυ, «9 ο τος ἡ ὀιαθὶ οοὶ 

ομϑΣ μοὶ ἰδϑομο ῥὸ ΟΝ αυμοῦ., μοὶ ἰακιθο ὑαδια  μΔ5. ολροίο δας οη9 
μβῶσϑον ομαϑροὶ οἷος δον βοὴ. ἐμοὶγ ᾿ογίγοι σον», βὸ οὐ ἰοομ }} Θοὶ. οδοΐ 
φοόϑο τἰλαύυοιο ἰμαῦτ Θ πλϑδοοο τἰοθοδαςς ἰγον ἰμν ᾿ε9 δο Ποδιλθοο τβοὶ 
οΝς 9 Σς, ἐπῶν βασλονο δες 9 τμδοὶν οἱ το. μωϑ. οὐδ νος οοῦαϑ 

99, τιον οἷο «ὐοὐ5. βῥοιαιθ καϊς Μροο οἰδαα.πο λα θααυο ἕνα Δ λϑθοο 

λα οἱοῦν 5 ων νρο οον ῥμαβο. σον ὡϑο μὴ. πο ὡν Μμοὶ μεπτ5 ὡϑυξς οἱ 

ὀβλ9}9 ἴ)α. δκθλο δια {9 ἰδρβαν Ἐν βιϑονς, οἷς, ἰαλθοο βοθμθλο γ90... ὡὰ ον ἐμσδον 

Ὁ Απμπι, ΤΌ 16 οἰπρ οἰ] απιπιουίοι. Ὑγ ουίθ 51 15 πηρηἶα ἴῃ ἀδν Ηδ, ἀνογβίσίοιιοι. 

-.-.-ὄ τ ὐππππρΠὸ᾿ πος 



ΒΌΛΟΙΒΙΠΩ ΡΟΝΤΙσῦβ. δῦ 

85 Ὀδαδαξοὲ ἅποὸῖ ἀ6ν δαῦχ: ,ἄδπη ἰβῦ δποὶ ϊο ΖΔ}] δαβρο ποθι“ τγοὶ] ἄδπη αἷθ 
ΠΑΙΒΠΠΟΒ]κοῖΡ σοη ἄδπὶ ( οἰ βύθβυγοβθη. Ὑ ΒΟ] ππρθη ἰθὺ ἀπὰ δι ἩΓΘηβοῖϊ ἴῃ οἴποπι 
(ἰεἴδβέβ τηΐξ θπθπι ὑγππθυθανθη Το! νϑνθιπϊρὲ ἰδὲ, πδοῖι βοίποη ἡ ουέθπ: | »ἱπὰ το" 
γγοῖῃ αἴθ δα ρϑοί θη δῦ, ἰβὺ 4885. ἴῃ πη΄ -- αἴθ ουϊκοππουᾶρ Ναίαν -- «οἷπβ 
τὴΐν ἄδπι, ἴπ 4611 τ" βἰπα" ἃ, ἢν, ἀπβυοπλ Τιοῖρ. Παρδα ἀθηκὲ ἄν ουν πα (Τορθὲ 
-τ ἴον πὶ ΚΡίθρο 1 παπᾶ παν {π' αἴθ σο]ἀπιξονεοη βθοϊθπ, ἀονὲ νου Απροβίομν χὰ 
ΑἸρϑβίοδ --- Βα ὅοπ Δ ονΐθπ: 9 οἶδ, ἄδβ 5[6. ἴῃ ἀπ οἷμβ βοίθῃ" (οἷν. 1791). 

8, ὡς τε «φωρισθὴ τὸ εν ὧν μεξλλομὲν εσεσθιιι δρδννηῦδε τὸ ἐν ὧν ἡμειξ᾽ 
ὑτῶν δὲ τὸ δ» μῦν συγκραϑην ἐρξι δ μδᾶου τὸ ἀριϑμῷ διασχιξον ἡμώῶς, 

Εν γοᾶθὺ νοῦ (ον ἸπαΡοἸιξαμρ ΟἸΘΒΟ. 81188 ππιΐαββοηᾶθη  Ομμπηρ' ἀμ νοῃ 
ον Βουοι βυθι]πηρ ἀἄθββθιι, νγᾶβ ΨΟΤΊΘΙ ρΘΒΟΠΑΘη αν. ΑἸ5 "ἦθπ8 Ἄ 61} ἴπὰ αἷα 
ὙῈΣ εἰμί, βουγϑῖ ὙΠ 65. ΟΡ αΙθηθ., ΚΟΙΠΙΠΘῚ 501101, δἸγσοβοπουὲ πχουᾶθη πγ8ν Ὁ 
ἀπ αἴθ, 418. 65 νϑυαϊθηΐθα, εἰπΐθι ἀἴθβθ (88 ΟΌθα γοπὶ ΤΠπέθη ἐροηποπᾶδ Βοποῖᾶο- 
νγαπα (45 στερεώμιι ἀ65. Ἡ Πη11615) ᾿ν18 ἴπ οἷπ ΑἸΠΟΣ ΠΟ Πρδύθβ ροβδτησπθὶν ὙΆΣ ΘΠ 
ἙΒΥΖοαρὺθ 516 (}16η6 611) ἀἂ5 ἴῃ ἄθπὶ γί βἰπᾶ“, Τ)λοιηπδοῖι ἰδὲ αἶβο ἄϊο Τ͵ΡΒΔΘΠ 6 
αἴθβοσ νυ ρ προ θη Ὑ 6] ἴδπὸ ἀμγθυρ ηρ]Ίον6, αἴθ ἀπ8. ονγατέθι. Ὑ716. 68 ἴδιον 
ΒΟ θη. ὙΥ ΘΙ51161; δηβίβ], ΒΟΊ]6π. αἴθ ΟΘβομῦρίο, πδομᾶθμι 5ἰα {πι8 γουηϊϊηδεῖρα Απ- 
1ᾶρ8 πηΐρν (ον ἅποιξ ἀπα ἄδν ϑοιια]θ ἄον 4 Ε]οιπθηΐο ἴῃς οἰ ]6τι ΠΙοπβέο. οηΐ- 
ὙΧ1ΟΚΟΙ μαῦ, 7665 Ὀοσθι ἐρομα]ίθπο Ἐη6. οὐ πα]θη. ΑἸὐ αἴ ναρο, ὑσθημ ἀπ Ὑγῖ8 
(88 βΘβομθ θα 8011, δηθνγον θοῦ ΘΓ: οὐγόπῃ 66}, (ΒΡ ἴπ Ὁ1|8 βύ, 5810}} γουθὶπὶρὲ πα, 
τἄατην 6.’ ἅτ|8 ἀδπι δ οθ. νγὰβ ππ8 πὶ 6 Ζ8}}} ἐσοηπύ", ἃ. ἃ, στόπη τὶν πὶ ΟΠν σας 
ἴπι ΚΙαρον τπιπὰ πἀπροίοι ἔθ: Ὑ ον ππμΓ ἴῃ οἷποὸν Τήἤθθ06. τπᾷ ἴῃ οἴμοι" Τὰ Ἰτθιπηΐβ, ἴῃ 
οἴπιθπι 1,61} πη οἰπθῖι (ἐοἰβί νϑροϊηϊρὺ βἰπ, βἰηᾶ Το) πᾷ Ξ6016. οἷπβ. ννῖο ΟΣ 
Οὔθπ ροβαρὶ παὶ, ΐδπῃ ρΘβο οι ἀπ5ὺ Ηἴον νΐθ πὶ ϑρίθροὶ ἴῃ ἄσμι Γἤομξθ, ἀδ5 
πὰρ ἰπ ὅ6᾽ δίππαο (465 (οθοίεβ αἴ16 βΐθ6]ο ἀθουβένδ]ῦ, ἀονὲ ρον νοῦ Απρδβιοιὶ 
χὰ Δπρ β1ο}, σοι ([1Δ18 ΜΠ πη]101186 ππ 88 ὟΥ οἰ δ]10 6 ποιὲς προ ὴν Βϑβομιθάθῃη 5ἰ πᾶ, 
Βομθιῃ οἷπ νΟΠΠ]τοιππποι δαπη δύ πδοῖ ἄοπι ἈΓαβ6 ΟἼιν., ἴῃ Ἐχ]τοππξπῖβ ἀπᾶ ἰὼ Γἤθθα, 

9. ὦ. ἥαμῃ νῖν χὰ ἀἴδβον ΘΠ ]ρ]κοῖ  Ἰκοιησηθη ἀπ νγοάσσοη πηᾶ υγῖθ τπδῃ 
προ Ὀαγδαθὺ τσ, βαρὺ ον ἴπὰ ΒΟΙρΡΘπάθπ: 

Τενομενοι δ. τῶι οντὶ ὁρῶμεν τὴν αληϑειαν αὐτοῦ ὡξ ἔστι" γενόμενοι δὲ εν 
τῶι, οὐχ ντι γεννησομὲν τὸ οὐχ ον" αρϑέντος δὲ εχ [ μέσου τουτοῦ τοῦ εν ὧι εὔμεν 55" 
αὐυδοιο Οὐκ εὔτῶι, τὸ ΟΥΧ ΟΝ, 

Ὦ. π. σγθππ τὴ5 αἰ ΕἸ πβύθσπὶβ τπᾶ αἴ6. ἃππὶ ΓΙΘΙ ΒΟ Πποπ Πα ξοπᾶθ ΨΊΘΙμοῖς γου- 
Ιαββθη παὺ πα τὴν ἄθρουν 4116. Τιο  ἀθηβοπα θη. ἴπϑατβ βἰ πα ππᾶᾷ ἴπ οἷπου Τήρρθο παπᾶ 
Ἐυϊεομηύμῖβ ππᾶ οἴπιοια (ἀοἰδίθ, Τδηκ ἄν Εοἰπηθὶξ ἀπβρον  Θυπαη , τοδὶ ἤθπθι 
ἀΏΒΠΙΒΒΡΤ ΟΜ] ΙΟμΘη. Γΐοηβο ρϑοῖπξ εἰπᾶ --- ἴον υνὶθ πὶ ΞΡΙΘΡῸΙ ἀπ πτπι" ἴα (Φογοὶ- 
πίρίοπ, ἄοτὺ νὸν Απρδβίομῦ χὰ ΑἸρΡΌΒΙοΙῦ, ἴῃ οἶποι Αὐτὸ, αἷδ παν Ἶ16η6 ὟΝ εἰβιμοὶῦ, 
αἴθ Θθ61186 841186Ρ Δήομυπμο, Ἰκθπηΐ --- ἄδπῃ βομδιθη ὙΣ]" βοίπο Δ μοῖς, ἄλβ ον 
οἰπθ ΤΡΘαπαπρ (Ξε γε μὴ ἰβύ, Ὑγ18. ἀἰθ ΟΜ ΡΙΡΕ Ἰορσ; ἀδπη βἰπᾷ τσὶ ὌΡΟΣ 4116 
Βοῖπθ Νϑτιμθη πἴηδιβ ἀπ 8116 δἰπππσοι. ἀπ Απὐβανϊοίιτο ππᾷ (Ο]οἰοἰνηΐββο πότοι 
διῇ. ΟΝ τίν δθον ἴπ ἄρῃ, νγὰβ πίοιὺ ἰδὲ, ἀδπη οΥΖοιρθη τοῖν ἄα5, νγὰβ πἰομξ 
δες ἃ. .ν. ὑγθηπ ὙΡ πὴβ νου Βαίαπ, ἀθη Ὑαΐοι ἀον Τιΐρδ, νου βσθη Ιαββοη πιρᾶ 
θη σϑυ ἀου Ὀ]]10Π6π Τι ΘΙ ἀθηβοπα ξθη [Ό]Ρ θη, ἀδηη ὈΡΙΠρΘη. τῆ! ἐδυίομξο ἀπ βομυνίη- 
δ] μαῦθα ΤΙΘμταπ απ᾿β Τήομξ. Ὑγϑπη ὅδ᾽ ἸΡΡ θη ἈΠῸ ἅδ5 Βῦβδ Δα δνε, ροἰθὺ ον 
ἴα ΒΟΙροπάθῃ ἅτ: ογΘ πη ὅθι, ἴῃ ἄθπη τῖν βπᾶ, ϑυβσομῦνε μαὲ τὶν 85, νγ88 
Ὡ]Ομὺ ἰδῦ, πίομξ πηθ λιν βϑῖμ“, ἃ, ἢν ὑγθηπ 88 ΟΘΌ46. αἴθβον 761} νϑυρθηροη ἰ8[ 
πρᾶ 16 Ἰζότ ρον] Ἰτοῖε γον ἀπϑσο Αἀρθηα, οπ βοιινγ πάθη ἰδὺ ἀπα (16 ΓΘ ΠΟ μ κοῖς 
ἴπι (ἀδἰβύρθη πηῦθΡρΈρθηρθη ἰδὺ πᾷ 4116 1 ἰδέα ἀἴθβον ὙΥ 616 ἐοὺ βπα, νγῖθ 65. ἴπὶ 
Ἰτα Πο]βοιθη ΒΡΊΘ ἢ μοῖβὲ: ,ἀ16 Ὑ70 1} γουρϑα πα ἴπρν Γπιβὲ" --- γον ἀδ ὅπ δν 
πο} ἅἄθυ ἰσρύγαμι τπιπα 16 ΕἸ πβέθυπΐβ ἀπὰ ἀἃ5 Βῦβθ δαῇ, ἀπ υνῖ ἐνὶ απιρίθνθη 
πη Οἰδἰβύθ ἴῃ θη Τοῦ, πδὸῖ ἄρα οσίθ ππ80 08 Πλιδονιβ ἴῃ οἴπθη) Δηἤνοη 



δθ . ΓΕΒΑΝΚΈΝΒΕΒΟ, 

εομϑο «μοὶ ἰδ ρβοοο [λους νος ΘΟ ἐϑο ἐμαϑλὶ δο ῥογ :ἰδορϑοθο [α θαι 

ἐθϑμϑσο ,μ.5;) ϑᾶου ϑοϑνγ ᾿οομῖοο . μεδαϑὺ μβαῦκαϑς οὐ βϑαρν.» ἢ αν 
«Βαίοδο ἮΙ ὡδνοὶ ὧο κτούαθν ἰδδιρν ον (οἰ δὰ λλο. . οοῦν δ. μ08) ϑαοδ. 

εὐξαϑν ϑοβνων ὑαλνα ὁ ἰαςς » ἐκομβὶ λον» οὐδ μοὶ ο μρεδαθν οοἱ βϑαον,»» ἐϑοὶ» 99) 

56) μοῦ οοῦ ϑιαονγ ϑομδ ΐν ἐροὶν ζαϑόνος. [Παλοοκθ δα μν μἴβιϑ οι ῤϑυδμο [αθο 

βοοβα.» δυο ΕΜ μος, οοιομοίο ταν α ἐν κω, οἱ εϑοΐα.. ΘΟ; (656) οἱ «μιχο) 

ϑυα ας, οοηαθδι» ἰμαυ ἰδέεϑος, ἀβόομὺ δυο. μα γαβιδι, 5. Μ᾿ ὅρα 

αϑιδὴΐ» αὐδὶιος ον Ὅλ. [585 3 οὐ. «ϑομδϊ» ἐμοὶν (οὐθο. ἔϑμαο ᾿μξοο λα] 

᾿ϑμαο μαϑο Ἀα ζοίο ὡϑα δο ὡτο νοἱ. «(ο.» οὐδε οιρκών ἰδ ρων οο παν Ν5 

βᾶδδον ρα μυυοΣ βοῦος βκον κοΐ (οοβνϑ.. κϑνν ΒΚ ν. μοαδι κὰν [αὐ «μμοΐ; 
ϑϑθδαΣ σρδδο» δασὺς, (510ὴ καν.5. υοδνθ ἔρις φῦ οὐ Ὁ «ϑοβνϑ. κιϑϑαϑο ΘΟΟῚΣ 

βοᾶοο λοι : ϑοιλανορθ αὐδον ἐγ ρϑοἱ μέ ου, μοὶ ᾿5βδον. Ἰωυοῦ βαᾶος χλοὶ κυ 
κου μοὶ 5,89 οὐ μᾶ. βαᾶας γωῶς οὃς οἰδοῖθὺ ΒαάαςςΘ σϑαλθον βυυοΣ 
ἐν Παϑαθοο μα. τα οθροῦ σοὶ μὕβθιολου 9 οἷον μοὶ Ῥγο ἰοῦ εἴας 

ἰμος θ» μοὶ οὐδ. ἐμ βαθν νὸς ὁμδυὶ ἰγον μὲ. ϑοβα. μοὶ βραας }}ν ἐδμῷ μαῃβο 

τβαβο 15 Ὡς (ϑοβκο . μὅο. «ϑοῦλοῦ οἷς. αὐὐὐ Ιϑλο μι) νοῦ» ὃ» 
ἐϑο !} ὑ55 άοδαο ἈυκυοῦΣ μβαῦας νοὶ κοὐ μος ο ἰἰαιυοξο αὐλὴ» 
μου κῶνοι Ἀθν κϑῶνν ὼν ἔμ θϑν Θοὶ, μμοίο «οσσα ἐο τοῖν υοἱ «ϑοῦλον 

μλο κα Θ᾽ οῖβο  μὅϑι οὗν ΟΣ ἰϑομϑ. δ) (ϑομς, Ι6λο0 ιϑομα ἡ ροὶ 16 ονϑν. τ, 

ἐβοιοΣ πω λθο νας εἰδεθ ἤομν αϑς, μοῦ }ἶο μασρο (5180. μιϑοὶ 
ποθ «λϑμαο μβανς χα. ἀσϑὸ λῦο βοαρος οδυγϑὸς ἰοδὰ» μος Ἀν. οἵδ 

ἐφκϑ ἐυᾶν9 ἔμεςθϑ» μοί ὡς εὐοὶ. μϑὲ φομδιοδοο δας νι ἀδιδιδῖθο , ΚΟΘΘϑΟΣ 
οὐ βαύξοςθ ἤγομο άορλΣ οοΐ τον μὰ να αοα ΩΣ, ΒΑΘΔΘΣ 
««ἴρ Βαλϑ μι ροβνο ἊΣ. ῳς κλλϑδδολο, κυξοῖθο υΡλε 9 μοι βἤῶαϑο 

5 δα ΐδιο μδὲ ϑουαιν, . μοὶν ον βᾶδος. Οὐ ουμοθοθοο [6.5.5 ὀδνο }1λ5᾽ Βθ 
ΣΟΙ μοὶ οί μοο . [Δαν μὸ ἢ!» πα δλοῆν οο το νν ἔν. μα) }. 9 δο οὐ. 

: μοὶ Ῥεον αϑο δ λοι οἰναοο ὁμδο ως ἰοδν δ. «ον 55 μι ρο ΑΘ ὶ 
ἰοδν μὸν βοομο 9 θα ὡδνοιΣ οὐ οδιροῖ, θγ τομο Ρ9 ὧδ ΚΗ ἰδμαῦΣ 

ἰοοι Μν ῥϑμδο ἡ αὶ. οὐ ὑβρὸ ὡνμοο οῦῶν οὗν ον .μοίσμας ῬῈΘ ἡ κοῦ 

᾿ὼ5 οὐ μιϑβμο οσὔοι ὡς ομο Μοὸ ρῶς θν μὰν νοῦν οΣ ἰ πον. μαι α ( 

ἰοῖῶν το ἰκαυῦι μὸ μ5 ὦ τὸ έθοο οόομοο οὔοΣ ῳὥνοβνο :ςϑομοιθ ἰϑιὴν 

ας ϑύθοι, «οὐ δῶν, ββοςο ΜΘ ἰδϑς βαοο ἰμαδο ἀθιυδοο Ἀν τὰ9 ὅκα, (ον 
ϑομϑο εν Ἀν. ΚἸΥΥ ΒΚ νν ΜΌΝΟΝ.) 65 δον ’δασ μωὸΐ οῦο ΟΝ 'ϑρο 

ϑοοῦϑ ωὐ ἰϑομϑο .βυϑοίιο μῶν αθ ὦ» θομϑο . μλο υνοῦν Ιωϑναθο μμέο} Ιϑὸν 

ἰϑαπ  λλοο τ μιμλοὶ οὐοὐν Πμκθν ΠΑΕΟΣ ᾿ϑμβμιο ϑομδ μόδρο. ρϑιϑῶς μω,5ο 

ἰοῦ ὀρνοῶς ΟΣ} μγ Ομμαθ κυ οομδο οὐ Μέορο οἷκυοῦ μα 9 ιϑΐο 
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Κδρι61 : νοπ Β᾽ πη ΠΟ 6. ΕἸπανίοϊγοη ππὰ σοι ἄν Ναύθυϊα ἤροὶ δὲ αἰ Ὑ Θυμ θη ΒΕ, 
(16 ΔῈ} οὐ βομβϑαξ", 

10. ««. Τπὴ Εο]ρόμπάσῃ ἀοοἸτ δ᾽ ἀϊο Θπ6116 8116. ΑἸ ΒΟ α ΠΟ τοῖς, ἄδι ἸΚοὐζογοὶ, 
(68. Βύβοῃι. ὑπ 4116 γϑυαθυ ] ἴθ ΕἸΠβίθρηἶβ τὴ Δ]16ὰ ἰμσθὰ νου Πρ ΒΥ Ί]ΟΙ 
Αὐιβ] πέση δῇ: 

Τῶν δαιμονῶν ἐναντιουνται οἱ μὲν τὴν τῶν ἐντολῶν ϑρησκειαι, (ΞΞ τηι πρακχτιυκ) μι) 
οἱ δὲ τὴν τῶν φυσέων ἐπιγνώσει, οἱ δὲ τοῖς περι τοῦ ϑείου λόγοις, (ΞΞ τηι ϑεολο- 
για!) δὲ οτι καὶ ἢ τῇς σωτήριας ἡμῶν γνῶσις εν τουτοῖς τοῖς τρισι, καιεστηκε. 

16 α΄6 (δθοῖθ θυ που" δυϊηποῦὺ ὄδταπ, τα ἄθυ ᾿σιγϑὴη σππὶ Θυβίσηῃ 
ΝᾺ] | ρϑρϑῃ (ἷθ ὀυβύοι Μθηβοθη δυϊναῦ; 80. βἰπιᾶ εἴθ πθαξο πο ροβ με Πρ ἴῃ 20 ἡ 
ἄδθῃ ,Κιπάονρη ἦ65. ΠΗΡΘΠοΥβαιηβ. {016 αἴθ Τρ οηηὐηΐβ ἄον Ναΐαστοη Βἰπᾶρυη" 
βαθὺ δα βοϊοῖι ὙΝ Θυσσθιιρθ 08 ΤΟΊ Ππ8, ἴα χ. Β. ἀν Ὑ 61} οἷῃ (Ἀθβοϊαξθϑ) Βοίπ 
ὈΟ]Θροα, οὗν ἄον ΜΙαύθυϊο οἷπ ουνίρββ βϑῖπ γοὶ Οοὐν χυβρυθοῖθη, ον πὰ πα πομου]οὶ 
Ατίθῃ 16 (ἀθβοιρία τί οὐν γορθῆῦρου. οὔθ, 16 αἴο (ἰοἄδηϊσθη. (λογοι) ἔδθον 
ἀ16 (οἐιοῖν Ὀοίθμθπς ρθε δαΐ ἄϊο, ἀ16 σοροι ἴθ 810. Τυϊα 8 ἀπᾶ αἴθ Ομνῖςἐο- 
Ἰορὶθ ἐγαγοιίθη, νῖθ αἴθ Απμβηρον 85 Αὐἷτβ, ἀθ5 Ἐπῦνοιοβ, ῬΘΌ]ῈΒ. οἷο, 

ΤΠ. Ῥ. «΄ Πάαντὲς ὁσοι τὰ νυν σώματα πνευματίκα κέκτηνται, βασιλευουσι εν 
τοῖς γενομένοις αἰῶσιν" οὔοι. δὲ εν σώμασιν ξργαταις συνέχονται ἂν τοῖς μελλουσιν 
αἰῶσι βασιλευσουσιν, 

16 τηὐὐ ἀθπ ροἰβύρθη Το θυ βἰπα αἴθ ΕπρῸ] πη ἀἴ6 ΝΟΏΒομθα, ἄϊο ἄπτοῖι 
1πτ Τυθιπμοῖῦ σύ ροἰδυρου. Ν᾽ Θυβυ πα η18. ἋοΥ ΚΌνρου νος απ ϑϑεϊθρθη βἰπᾶ, Τὰν 
τηθῖηῦ ρΘΥ Ἡ]ο], ἃ β αἴ6 ΕΠρΡ'6] ργοθα ΤιοῖθοΣ Παρθη, τὺ οἱ γον" ροβαρὺ Πα: 
ὙἸΠΟΝν 81168, τγὰβ Ὧδ8. δροπβί ] οι χα] βὲ, ἰδὲ τὴϊῦ ἄδην Οἰδρϑηβαυ ΠοΠθὴ. γ6}- 
Ῥαπᾶθπ" τη ἃπ νίθ]θη. 6116. 516 ὔρρθ.]05. σοπαπηῦ πα, ΠΕΡ πποῖπῦ 65. 80, ὙΓΠ6 
ΟΡ ἴῃ ἀν ϑύθηῃ Οδηθανία βαρ: ΠῈΣ ροΙβορο [,6 1} ἀν σου ρθη Ναΐαν ἰδ (ΔΒ 
ΞΟΒΘαθπ 8165 (ἀθβομδἤδπθη". Α116 ἘΠρΡῸΪ ὑπὰ σχαπὶ (ἰδίου. δα σθβιϊθροπθη 
ἍΜ ΘμΒΟΙ θη. ὈΘβ θη ΒΌ] 06. ΤΠ 6», τὴ ἀθηθη εἰ αἴθ (θπθιπηπῖδβο ἴθνον Εν Κοπηΐ- 
1586. ΜΠ ΠΟΘΙ πιθι π80}} ἄθ πὶ δου (65 Απδοηΐπθ, ΥΟ ἀπβνο Βθοϊθη ἴῃ ὈΠΒΓΘῊ 
Τροσαι τηϊψξοῖς ἄον δ᾽ ϑῖππο αἰθ ἄπβονο ΕΌσπι πᾷ ἀἷο ΕἸ ΡΘηβομαΐδου. ππᾶ Ἰ6- 
δθηρθι. ΟἴΟΒ6} (Τοβο δ} [86 ΚΟΠΉ8η. ἸΘΡΠΘη πη ἴῃ ἴμπι (ἄθηι Γ,010) ἀἴ6 Ταροπᾶ θη, 
80 ἸΟΣΡΠΘῚ ΟἿ. ΠΟΙΠΠΡΘῺ ΠΕ ΠΡ6] ἀπᾷ αἴο (δἰ βἐοβιπμδηβοιθη ἴθ ἀϊθβον Βομῦρἔαμπρ, ἀἷδ 
Οδγθο θοῦ ἀπ αἷ6 Ῥνονίάθηχ 68. ΟΠ ΟΡ ΙογΒ. Ἰτοπηθη, πδὸι ΗΠ ὕπι. 1,90: .(1Δ8 
γουθοσροθο δβθη (ἀούξοβ σὶρ βοπιοι Ἰζυθαίασοι ἀστοι αἴ6 ΕΡ]τοπη ἐπ. 5 ομ θαυ" 
απ οἰ μοῦ θη Ἤν δἴο“. ΠΡ Αὐπβάνθοις 516. που υβομοη" σοι δα! ἴπτο (ον 
Τ ΠΡ) Ἰτοπηὐηῖβ. Τ 16, αἴθ πϑοὴ βϑίπθη Δ ορέθαι. ἴθ τ οί ἔθπᾶδ Τιοῖ θυ σοθαπᾶθη 
Βιπα ἀπ ἀονῦ μΘΡΡβόθοι γουάθη" βἰπα τὴν [ ΜΘΠΒΟ θη, αἴθ ὙΠ" ποῖ ἴα ἀου Τιοῖθ- τοῦ 
1ιομ τοῖδ ἀπ αἴδβον 1 νϑηᾶοθίπ ; ἀοτὲ νγοσᾶθη τὶν πο 8116 ἘΠ Ικοππἐπῖσβο Πονν- 
ΒΟΠΘη, γΘηπ 1108 Βὅβα ὑπ 4116 ν δ μπ δαϊιῦνί. ἸΠπέον ἄθη., Ὁ οΙτθα“ (Ρ]ΆΓΑ]!|) 
ἀθηϊτο αἷν αἴθ τυθοηβοι πάθη ΨΥ Ομπππρθη (16 π80}} ἄθι χαταστασις ον!) ππᾶ ἀϊθ 
ΘΌΙΡΘΏ  ΟΠΠΘΗ. 

12, ἱ. Δὶς ἐστιν ὁ ὧν ἀνεξὺ μεασιτειας καὶ εἰ αὐϑις οὐτὸς ὁ δια μεσιτῶν εν 
παάσιν ὧν. 

Οἰϑπιοῖπῦ σὺ Οαοὐί. 61] 6 νουθον σοβαρὶ Παῦ οἷο ονδίθῃ αυύβοη ροράσθη 
πἰοπὲ ὑπαὶ τσορᾶθη 816}} ποῦ ῥ᾽ ΠΌσ η " ἀδυῖθι ἄπ αἰν 18. αἰομῦ ΘἰμΌΠ] θη, αἴθβ8 7 
Ναύασοη σοι ρ] Θ᾽ ΟΠ θυσὶρ πὶ (ἀοὐύ. Ὑότμθυ πδὲ ὁ αἴθ, 6 σοθάσθη ἀπ ρ6- 
Ῥοσθη γουῦθῃ, ΝΠ Θ᾽] ἀϊπρθ ροπδπηῦ; (ἃ8. οὐἰδαύον! 6 Ἰοὺσὺ ὑπ ὅθπ στ έαπι χὰ 
νου οι. ΤΕ ὑγεῖβὲ ἀατατῇ ᾿ΐπ, ἀαθ 7θη6 ονυβίομ ασῦβρι, ἀϊο κοῖμθ αθθατῦ Κθπηθη, 
ἄοοῖ ΜΙ ΘΙ αἸηρ6 5ἰηα χυνίβοιιθη ἤτοι Βοιύρίον. ππᾶ ἀΐδθβοι, ἅ16 ἄπτοι δρανὶ 
απὐβύθμθμ ππᾶ βιοι ἐουυρῆθησοι, Ἐπ, 610 8180 πᾶν οἴπθη, 61 οἢπ6 ΝΡ πα πμρα- 
116 1βὺ, οἷὰ Οοὐὲ ἄον αἴθ Τ͵ρβϑομθ γοπ 8116πὶ δῦ, ἀ61 ῃἱολὺ ἀαγο}} οἷπθ χυγοῖξο 

ἕξαίο 18. Βιπάορ) θὰ χυβοῆθη θαι Εὐνβέθι μα ἄθηι, νγᾶβ Ὡ8Ὸ}} πὶ Κουμμΐ, οἷπ- 
Αὐμαπάϊαπρθι ἃ, Κα. Θ68. ἃ, ἸΓ188, χὰ αδείηρου, ΡΜ]],- ἰδὲ, ΚΙ, Ν. Ε. Βιπὰ 18... Β 



88 ὙΠ, ἘΒΑΝΚΕΝΒΕΠα, 

γϑ ἰβούδουθο κυκλῶν νδο γον ἰδ μα, [λα δκο οὐν ὀῤοιοα. ΟΜ} ιοο. ἰδάοίθο 
σο να (λοῦι, μοὶ Ὁ. λλοο «οὐον) ὐοίδοις, τυθλοδδο ομθιο ς "»βα9 

οινον,, μοΐο . κτλ ὡϑίο ἷο «ἐλ. ρδαθ ὡς ὥριο [υἱνο. ὦμο μοὶ οἷο .Ε)9}} 

μεϑο τω φθ (ϑοι ααυτ δ λλο ἰλούδυδου μῶν α9 }Κ} ᾿ϑοοῦϑῦ ΟἹ ᾿ὔυϑι ᾿ς 33 

27) σαι δὰ. μ» ομμοοὶ ἰδδν ἃ .ϑ) μοἱν μαχθ οὐ ας μο 9 (οομοσαα ,αϑονΣ Ιμϑαϑυ 

«ρον. 9. ἐλοΐν νοὶ νοΐο. ΘΟ ον ᾿βαδϑ9 ομο οὐ νο. κὑο μον νοΐ .ἰδϑοςοϑν φοὶ 30. 

ἰμυ δ δϑ οὐ {00 μον ΝΘ μα9 .λομαγο ἰδδιρβο ον α μου μα ον Ἀϑ..βο οϑιῦ 

τοὶ κοῦλδϑ μα ἱῶΣ οὐ ον Οἱ ἰὼ βρ ὀμδδο; οὐδ. . Δ αιδοί ὼθ 

μιοὶν «μιν «ὠογοδὶ ἰδϑον ον ὀβλϑαθο .ἧμθ ἰδϑαϑλσ ῥβο Ῥρο 2) ῤῥοο υυλοαΣ 
ὥλοιβ βλοο μοοὶ ἴοι» τἴροςθ ὠσῦνο δαὶ ἑμῦ Ῥβο ὀμδνδον μθοο}} ἐβαιοδοὶ οοβνϑὴ διαθ 
βμοιμοο μοὶ βαλδὼὺ [οοὶ οὐΐν. δοΐ ἰμὺ ως υΘ [κόνις ον ιβοο! καλλν 
ἰμᾶδιο ᾿ουυᾶδο ἰδιϑμο 5. μοὶ οβνδθ τοϑα ῥθοο μῦοο ρϑδνο γϑϑϑοῦ ἰδω 5} 
τοιλῳ νον λων μον δου» αὐ βθο βὰν, ἔμο! βοᾶυλο λοαδ ο 

ἐϑομϑο νον αο θὸς μθα σοδαῖο οὐ ε5 [θα οἱ ον αλος 59 οοδ 
ἰδϑορο ΝΣ μὰ. κοῦ θα αμ5’ μοὶ» δα. ς μο βϑαοο ᾷς Β5) Β6᾿ 

οὐν ἰοομ ων ΟΝ ΑΙ μοὶ κϑὸ καθὸ ᾿ϑίο οἷν. ον δλο "μυιλαθ οοιολο ἐμικοΐῃ Ὁ ε39 

ὧν ΚΞ ὁ οὖ ϑὴ ΟΝ αΣ μ9) μοὶ μ5᾽9) ιϑί [ιϑοὶ . κυ ομϑν οϑιὸ ς 9) 

μῶν οδαο μέλαα ἔχιν Μὴ ἀδιγραν, οἷς, φϑιλθο οϑο {ο γϑαλο ολθοῦ ἐβοσϑᾶ δ οοἱ λαοῦ 
ἴξῳεϑ, μα Υ κῶνον (ϑίο. ὥὥσο μραϑὰ λοοὶ ΚΑ τιον κ9. ἰλμο ϑο, ᾿ῷ9 

μος ρρϑϑο [9 νι λ5 ὐο, οἱ 3 ῳ νον Βιρο β οὺ εϑϑινααδ, βοϑΣ 

μμλο, ἈΦ. μαῦρον βοϑὶν χὰ. βον μοὶ ᾿αμο᾽ μοὶγ ψοΐο οἰδαυυοῦ λϑθο τοὶ δμυ 
ἴδυυοῦ ϑλο ἰδμυο οἰδορο ὁ Ναὶ μβαᾶος γ ἰλαιοι, (Οἱ ᾿ρρθης -. ΘΩΘΟΑΟΣ 

ὧς βαρ ὅγοι ᾿νϑλλ υιϑομθο ᾿οδιαοο αὶ μα οσοδ αν κοὴ «μοὶ» υϑιο εἰοο 
7" Μὲ ., μομ, ὦν μὰ 5 κοιῶο Ἀγ δὸ ζϑομϑοῦ ΒΆ8.19 τας ὔομαο κ9}} εἶδ 

μα νοὶ ὡὸ οῦϑο ἰδοῦ ἰἔμμθν Ὅλο βουϑᾶ ῥιοοὶ» μ᾽0}} (οἱ ον 
οἱ μιν ολανμ ὁο ΔῈ9 φο οο, ϑομδον βοῦοο μκ9 βραϑᾶ ῥνοο}} «οοΐν. μοδοδο 

"μα Θ 5 (ο οὐ μεθ ἐν 13 ὡθοαθὺ οιδένθασν αὐλοὶ γι 5 εἰϊμῃςο δὰ) 
δ ἈΈΘ}) οὐδὲ. τοὶ οιδδοδονς, ὀῤοιῥομθο Βα λυ, κθὸν. τ’. ν σλ δα μα ὁ τ ν 

90). .μαβα ῥὸ οἰο οἷν. ϑὰὶς ἐς Θὴ δὸ ἀρϑλν ον οὐν ΔΗ ὦ ὧκ9 ". 

ὦ ῃῷ "ΚΑ ϑοϑὺ κοῦ μα ῥὸ δος εἰδωυυοῦ ον, καθ ψ19}}} ἈὉ» 

ΔωίυυοΣ ᾿ουϑὰ λιρ9}} ς.οοὺςς (οἰν. οδοοὶ Νιΐο μὲ. μοαϑᾶ δλιοοὶ ̓ .ϑὴ βϑαν ἰδιρλνθο μους 
ἰγδν ., βββα ῥὸ «οἷο οἷο. ὑϑμς ἐ ΑΘ ὁ μϑλὶν οδνν μον ϑιο. ϑοΐον μοϑ» 5} 

:βοαϑὰ ῥνοοὶ 5.9 κῶνοι» οδοο δ ϑίο οἱασυοιο ἀξ 9}}} οϑιν .ἰδϑο ὦ. ΝΣ πων 

νι μο σ Ν. γαϊδοο ἴον νλΘΣ τὐϊ ρας οο {αν δοδν Δγ ἐμμοιν, ϑοναν οὐ. τυ λίο 
᾿Ξ οἷς κοο, βαῦασς ν υὐοῖδθν ἰδωνο ]ιθαοθ ὡ μϑλο οἷος σμς ἐ "οὶ ἰμοὸμ 
δεν κοονν ἐν» [κ « τ,μοὶ ἴοδαν ὁθν οἰδαδθοδοο ἢ ἰδ. ὠϑμθ ἰμϑϑν 
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πη υϑηκι ἰδῦ; οὐ ἰδὺ ἀν ΑἸ ΆΠρ' νομ 8116 ἀπ 6. ἰδὲ οὔσηβο ἄθι" ΑἸΌΒΟΒ]πβ νοπ 
81]Θ Τὴ. 

18. Ῥ-.."-«. Τῶν λογικῶν ον μὲν δεωριῶν τε καὶ ρησκειαν πνευματικὴν 

κεχτηνται, οἱ δὲ ϑρηύκειαν καὶ ϑεώριαν, οἱ δὲ ἐν ἐμποδισμῶι καὶ Ἀριδει, κατέχονται. 
Ὦϊο Εγβύθη βιμα αἴθ Πο Πρ θη ηρ6], 416 Ὀϑείδπαϊρ' 485. οοἰβεϊρο βοιδπθη ἀπ 

πὴ (Οὐ ΒΥ ΙΟΙ 6. Ὑ]16π, ἀπο] ἀἴθ οοἰβιϊσο Αὐῇοοϊς ἔρθη. 1016 τὶ ]οσθπ εἰπᾶ τοῖν 
Μομβομοι, αἴθ ποοῖ πιοιύ 50. ΠΟΟΙ. Βἰη ὑσῖο αἴθ ΤηρῸ] ἀθὸν δποῖ πϊομὲ 5ὸ ἐἰοῇ ἥπ 
Βὄξϑῃ βίβοκθι ὑγ16 αἴ Ἰ)ἄπιοποι. ὙΥ1ν ἔθη σαπβοιδὺ αἴ Ταρδηᾶ ἄπτγοι ἅϊο 66- 
Βοΐθ ππᾶ ρϑϑηρθη ἄἀδπη πῃ} ροἰβίϊ ρθη Θρο κυϊαύίϊοι, ἀθβ μα }}} βὐθμξ Ὀοὶ ἀπὸ ἄϊο Α8- 
Ἰκοβο νόσπθ ὑπ ἀδπῃ (185 ΒΟ πΘη; 50. δο. ἄθν' ἩΟΥΤ τος ὍΤΟΥ τηΐοῖ Πρ ὲ ΒΕ] τποῖπο 
οροίθ πα ἰομ πα πιρῖῃ ν᾽ αὔθ γθυάοπ Ἰκοτητήθη ἀπ ΔΤ ΟΠ πηπρ' Ἰγοὶ ἴππὶ πθμτηθης. 
(σομι. 14,32). ὨϊΘ ἃον, αἴθ 1πὶ ἩϊπδοΡμΪ5. βἰπᾶ, ὑνθρθπ ἴπτον Βοβμοὶξ ἅϊ6 Ταρουᾶ 
πιο ἄθρθη, ππᾶ πὶ (ἰϑτίος ἄν Ψουρο! απρ,, 415 προ] ἀον Ἠδ]Ποπβέναο, βύροικοη, 
ἀδ5 βἰπᾶ α16 υὔβοη 1 Θἄιποποι, 6 ΨΜ|16 τηϊῦ Ἰζούξομ. ρϑἔβββοιὶ βἰπα, ἀδπξ κἷθ βίοι 
πἰομὺ ψ]θ ον, τν]θ ἴπ ον {ππἼθ]Ὁ,. θυ] ΘΠ, π80} ἄθπι Ῥουὺ ἄθ5 Ἠδυτη: ,ἄον Β τοι 
αἴθβον Ὑ7ο1} ἰδὺ ρουομξοῦ" (Το}. 10,1) ἀπ ἄθπι ον ἀθ5 Ραα]αθ: ουγθμπ ἄδρ, 
νγ88. δύ᾽ πο0}} σαν οἰ], δα βου τσουᾶθη ρας οὐο." (ΤΠ ΤΉΘς5. 9, τ). 

14, 1. Εν πιντι τεχνηματι τὸν αὐτῦυν προεστῶτα ὁρᾶξ᾽ εν δὲ ϑεώριαι, τῆς 
ψνωσεῶς τὴς αληϑινὴς εν παι τουτοις ευρησεις, διοτι πῶν ὁ κυριορ εν σοφίαν ἔκτισεν. 

Ὧϊθ Μοίμππηρ' ἰδ ΤΟ]ροπᾶθ. ὁ ἀὰ 6] Ἰβᾶοπι Ηδηνγουῖς βἰθηβι, τίς θυ 
Δοῖβθον θυοβύδμαιρ' Δη) οι τοῦ ἴῃ ἄθτη, Ὁγὰ8 Ζτὶ βοίποπι ΗΔ ἀνγουῖς ρομθν, 80. βομδιβὲ 
ἄπ πιῤ ἄθιη ροἰβύ ρου Ατιρο, Ὑγῖθ 1616} υγοῖβο Νριβίθν, (ον βομῦρίον ππᾶ ΟΥᾶποΡ, 
πΒ0 ἢ 8116η ῬΙοΙ πηριοα υίσκὺ πη Ἀπονυῦποι ἴπ αἴθβθηι Α1], ἴῃ Βονοριηρθη πιπᾶ 
ὙΥ ΘΟΙβοῚπ ἀπ 8]16}161 χυγοο] ο] ΘΠ οη Β ΘΒ Ϊπηλ ρθη. 

16. «σὸς. Τεσσαρῶν ἀρϑεντῶν αἴρονται καὶ πέντε" τῶν πέντε δὲ αἀρϑέντων 
οὐκ αἰροντῶν δια ταυτὰ καὶ τὰ τεσσαρα. 

6» ἸΏΒ] ἰθὺ μη Π0 ἢ. τσὶθ οἂρ. 7: γγθππ ἄδ8, Ὑγὰ8. δἷπβ ἰδ ἴῃ δι Ζ8}1, οηΐ- 
Ταχὺ ἰδύ, πῖσα ὅποι 16 Ζ8}}} δηθίονηῦ πη ἄδπδοι υυνἱτα 485 ἴῃ Ὧη5 πη ἅκ5, ὑγουὶπ 
ψἷν Β᾽ πᾶ, οἰπβῆ. 50. ποῖ ΠἰδΡ: ἡυγοπη ἅ16 4 Αὐύθῃ Ξἰ πη] ΠΉΠ6. ΕἸηανίϊοῖτο, ἃϊο σαπι 
Οδχοπαϊθηβὺ τϑῖσθη ὑπ νοὸὰ ἤθη 4 Ε]οιηθηύοημ ἨΘΙΪτοτηπιθη. πᾶ 16 ἄστοι ἴῃ τ 
Εὐπανΐοκο ον Ὑ Θρπθα  Ὀοῖπι θοῦ ἀθπ ΑἸΡ]οἷς ἀν ροἰβεϊ ρθη βόππθ νου Π]οη ---, 
ἜΓΘΠΠ 8150 (1686 ΤΠ ΣΙ τα ροι. ὅθι ἘΠ]θπιθπξθ δα ]Πὔτλθη, ἄδηπι Πὔτοη ὅποι ἄϊα 1ο]Ὁ- 
Πομοι ϑἴππθ, αἷθ ον πα  Ε16} θην Ἐϊηανἤοῖτο δὰ ἄϊα  ουππηΐθ, δα σὰ Ῥαπϊτεϊο- 
πΐοτθη, Ὑγ011 (ΒΒ ϑοιθιθη σοὶ ὧδ 8π ροΙβύρ' ρουσου6η. ἰδὲ, ροπιξβ βοῖποπι Αὐβᾶνποϊς 
ἴῃ οἶἰποηι ἃπάγθηῃ Ἱζαρῖνο 1: οὐσοπ ἋΟ᾽ νοὺς (ον ἩΘΙΠρΘη 510. 56105ὲ χὰ βομδιθη 
{8 8ῖρ δῦ, ἄδηπ βομνηπᾶθῦ δθοι ἀἰθ σρορο ΚΟ νρθυπΠομ]τοῖῦ ἀπ ἄδ5. Βομδποη πίτᾶ 
ππη ροἰβερο, Τὸν Απβάσποις: οὐσόὰπ αἴὸ ἔπη Θηἐουπῦ βιπα, βἰμα ἀ65}81}) ποθὴ 

2] 

ποὺ αἴθ Ὑἱθνῦ οπύΐουπὺ" βαρὺ πη, [ 68 ὑχοηῃ ρ]οῖο ἢ. ἀπβοῦο ὅ ϑίπηθ ππὰ ἴῃν 270 
Εἰμανίοιτθ νοῦ ΠΠΒΡΟΙ Ὑ θυ ππΉ} 61 Ἰοόπθπὶ ον ΌΆ. Ποπδτιοῦ. δα δυπὺ βἰπᾶ, 
50 ἄσοῖι πομὲ χαρ]οϑῖοὶ α16 δὲ μρόνβμνηφν ον ρου. αἷθ (οὔδν δυῦ ατναπᾷ 01) Ἐ]Ποπιρηΐο, 
Ὑγ611 5'ο (16 ον πα) ἀπροι ἀ88. ροἰβι ρα Βομδαθη --- ὅποι ομπθ αϊ6 5. Κίππθ -- 
τοΐὐ θη Ε]οιπθηΐοπ γουβύγιοἰτὺ 1βῦ; δῖ8 ὑβρϑηπῦ 5101} ἀδθοὶ πίοθὺ ϑένσα σοη ἰμ τ θπὶ 
1, τῖθ σίθ]θ ΤΌΓΣΘΙ πηθίποη, ὅδ8 Ὑονῦ (05 ρσυροθοη ῬΠΪαΒ το βυυβίθῃθπα: 20} 
1 ἄθμι Τι61}, ΟὉ δῆβον ἄβπιὶ Τιθῖ])6 υγοῖβ ἸΟῸἢ πίοι (ἸΤ ον. 19,9). 

10, .». Εϊπθ ποομπη]ρθ ΕΠ ὄσππρ; ἀ6858 106. ϑαύΖθ8: 
Ος ἀφωρισται τῶν πέντε οὐχ ἀφέστηκε τῶν τεσσαρῶν, ὃς δὲ ἀφωρισται τῶν τεῦ- 

σαρῶν» ἀπεῦρα καὶ τὰ πέντε. : ῬΈΟΩΝ 
ὍΤΟΥ ἀστοὶ ἀἃ5 ροἰβίϊρο Βομδτοη ἴθον α16 Εἰπὲ Βίππο ἀπ 1ῃν Εϊπανίοϊτο βῖοἢι 

ΘΥ ΠΟῦ6π μαὲ, ὑγιτὺ πιοιὺ δὰ5 (ον  αἰπάπηρ πὶ ἄθη 4 ἘΠ]οιηθηύθπ μϑτᾶτιβ, νἱρ]- 
τιον βομΠδπῦ 61 ὈΙΒΎΤΟΙ]6Π. ροσδᾶς ἄϊθβο Τ]οπηθηΐθ --- 6. ἢ. 1ῃτ Βϑαθπίαῃρ; --- ροἰβεϊα, 
6: Αυβάνποϊς : ἡΎῸ 5 γὸὴ θη ψίουθῃ νοὶ ρονγουάθῃ ἰβῦ, ἰδὺ 68. διο ἢ} γομ θη 

8: 
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«Ὁ ἦδιωὴῖιθ ᾿ς, «9} οὐ κῷ ὑδωδ γο. μοὶ ἰδέϑο ὑομἘ} δ. σιμὰ ϑοδνδνο ΟῚ 

᾿ροϑαβιθν ϑοὶ μ᾿ ὐοιοδ ον ,ρῶο οὐὴΣ βορϑδοςς ἐςεθοι, ἰλοὐδουδο [κϑοιο. κου ΘρϑΣ Ῥὴο Θό 

εϑϑνος, μοὶ ᾿ς φοὶ, ἐοῦ καὶ» κε 55 δῶν. ἤχο μι ἕως βωρϑ μῶν «ὁμοῖα 

οδἹ «5 ἡ. μο) ἐρο ἔϑϑοιο . οοδ ΐν οὐμα κῦμ. ποιοὶ οὐμθ τ 00} Ιου 

εὐδοβο ρςςθοι, οἷς, γβϑι κἹ Θ96) κὰν ΘΉΒΣ Ῥγὴθ 0. χϑ ῥδυβος, χοντρὸ ΟΣ ΘπΘ) τ ΚΘΣ 
ὦ μα. μϑοὶ λον ἰδ ον ἰοοαιο ἰλα αν 5. ἰλα.9) ἰμω τὶς 9ὅϑο κ,δ.ο) κ90 

28. δώροο ἰομβαο : ον ἀνθ μὸν ἰλοροςς μὴ] ἰλομϑαςσνιο μος ον μυδδο ἰμούδθο Ῥο. 

μυῖο μίμοο ἰϑιδὰν τοὶ οὶ τἰλοδια λϑο [0.70 ἰλογαδοι, ἀλλο ρϑαλοο ἰξοομὴν ΝΣ 

οἱ «ομδοΣ ἱδμα.9} ἐβαϑμθ θολὸ ἅδον ὧν 15 ἰομδα αθοι οὗν ΟἹ ΘΙ 6. ̓ομαο 

ϑμβ λουο Ἡ| ὅλο ἰδθια οὐμο έϑθοο ΛΘ ἰδϑομο αοδα. μιν. μϑοὶ) 

καδι, ῦθο ἐδ. ν ψοὶν ἔϑήοι. . ᾿αὰ) οὶ ον αλο ̓ ς 5 ὦ μοῦ νον 

ἀνα ον κδονν Κνν ἔρον ΔΘ» μὴ, ἰδδι ς ̓αῦδυλα δ ὀβνοο αδδοΣ οΣ 59 ΒΟ 

μωϑν ἰδδν ς υβοροας ὠὥσϑαβοοῦ ΟἹ Ῥ ὴο οον « λαῦρον [λον βου αγο βαδναθὶ ἰμαϑν 

Ιλλϑν ϑομϑον . μοὶ Ὡς σδνς . ϑομδ ||. οϑ.}) «οὐ» ἰλολῃν, μϑὲῦ ϑιμβϑϑιο εἰοδι 

ἴμεϑο ᾿θοαϑϑ ζϑομϑδϑο .μϑοίκο μῶν αθ τὴ (ϑοιλοο «σο υὐοῦὺν ιωῶναϑθο μϑοΐ! 

οὐομθοῦ ὧδ᾽ ἤϑι. «βασροῦ ἰκοῖ, ᾿σσαο μῦν αϑΣ ἰμαϑογ μοὶ ἰϑῆϑιο. . ρϑυϑῶς 

ὼρ οἱ Οϑο (οομαθ σὺ λοθα ὸ (θἰο : βϑῦοιν μιᾶι μῶν αϑ ὡὸ μαῦρο οὐ 

||. βαοοαϑ οὐμβῷ φοόνο . ὡνϑάλοο ἰοῶδδν ομϑῦ ἰδ ορ5 φλλδμοο «οἱ τὶ 

εἰοϑι μωϑιν πος βοροςς, Ἄϑαθροῦ Ῥμο οὐ -- ἱμκοὶ μααλιϑο λϑ!βο ὡβϑα δ 9 

ἐϑομδ βαθοοῦ ἰαδαθοὸ :ἰασο ὕλθο λοίον Βα «ὐθμδοῦ Οϑὶ ἰγοὶ 

αἰ οὐ Μ ἰβομον βομβϑϑὺ κου «θοῦ ον, λουααν ἰοόν ἰδϑςςς μον δυλον βαρ α ϑὸν. 

τοῖν ἰκομμιος Μοῦ φιμαϑνοον ζλοὶ οιδνϑαν,, ομύομα 5. ΚΒμαΣ μαασς ἰο [ 
μῶφο αὐὰϑ ρα ὡϑὶ δου μαΐλαο {νὰν ων ἰδρϑϑδο τον μον «(οἱ ϑοσδου 

"Ποωεον έτος μ" 9 αο κα μὲ τ βασι. μομθρ. .. βακα μοῖν. οἷν. τοδϑαο 

28) δα βοΐν. οἷς οἱ εὶς ον ννν εν κεν ως ̓ ̓αῦο μρδς (ϑομαβ αϑομ 

εὐϑαϑον κϑιλίϑο ἐδ έϑιδαροθο (οοῦνϑος, θα λουσαϑο.. ἰβϑο ρος [κα 195 μογ9 

οἰδογϑν μλου βιοᾶρον τον ἰδδμος ϑϑϑϑν ἰδδόμνν ἔνν μον δῖ μαν οἰκο} 

Ἰδώμθ ἔχοι ὡο. μὰν. ἱδδύρ - οοοδεὶ «ϑιογαλῶνθῦ ΘΟ; τοὶ ἰδϑδυροςν τὰ ΟἹ ἰδ 

μου «οοῦδον υὐοὐν ᾿9ὅ ον ἰδ, τἰμομο μμὺ βοο Φαρα ῥρσϑα ῥιοοὶ Βα ὡ 

δ. ἰῶλα Ἀγ τροιρϑδλοο :βμβοοῖς οἱὐἱ οο νο τς ϑυΐο ὁο ο) ἐαϑβο «ΘΟ ΩΣ 

λοι κῶνον τοῦ 2 ἰδδδιο βμονϑ οοὶ τ. δυο ϑομος τὐμον Ἐν δ)ο σα, 

ΤΟΣ οὐ Ἀδ. ἰδδιροον ϑιοδ εν δὲ φὰς οι ϑρσθου ς ἔς θ᾽ (οἰ ἰϑομθοῦ ᾿νϑόιοῦ βϑᾶο 

9} ἰααλθθι κν το οὐθοιν : λουϑᾶ ῥιοοὶ [θυ ὁ οὐνο τῖς ο᾽ι5. }}ν οοδυ μὼ 

ἰοῦ μὼὺΣ ἰϑσομο [9 ἰπμο,  αυνανδνς., ον «οὐ ἐβὲ μὸ. Κθι τἶμμοι, 

δύβο ίδδ θ᾽ οὐδγοιο ὁμοαθ ἐς οἠλαϑο θοῦ οὐν νυ τῳ Νιροῦο ρο βοᾶλο τ΄ ΝΙΝ) 
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φιάπίρη" Ὀοβαρξ: ὍΣ ἴῃ Βοίπθ" Ὑ οΡροἰβέϊραηρ 860} νοι οι" ἸἸκοπηἐπίὶβ (οὗνγα, Ξε 
λογοι) ἄον 4 ἘΠοπιθηΐο βίοι σοῦνοπηῦ παὲ ἀπ βἰοι. νϑνοϊηῖρο πδὺ τηὶν Ἰθπθπι ἡπι- 
ἀουθάτοι Τὐοὶ ἄον Τυϊαϊ θ, ἄδββου ΟἸΔτσ πὶ (ὑοῦ {86 βοῖπο Ὑ  υπαπ  Παΐοί, 

ἅοι ἰδὲ νου ἄθι ΕΥ]τθημ ηῖβ ἀπᾶ ἄθπὶ βοθδαθα. ἀπῇ υππᾶ ἄθν ἸΚορρογαίπρο ἔροὶ 
Βονουᾶθη ππᾶ οἰπροίνοίθη ἵπ ἄλ8 ὐΘΉΖΘΉ]088. ἴῃ δ πο: ππδαβθῃ ΘΟ] ΘΠ θη Ἰὺν- 
Ταϊοίταπρ;, ἀϊθ πὰβ χὰ 1181] τυοσῆθη πηῦρο! Ατηρ. 

17. Τὸν ρτῦβονοη ΠΘα ΠΟ ΒΙτοῖ ΒΔ] ν τ Κ᾿ ᾶν ον ἀθηβοῖθου ΟΘἀδηίτο. Χ 81 
αν τθα Μα]16: 

Κατορθουμενον εν ἡμῖν τὸ ἐν ἡμᾶν πατορθὸν εν ἡμῖν τὸ ἐν ὧι ἡμξὶς Ἀπὶ. οὐτος 
ἀὐξανει ἡ κατορϑῶσις ξῶς οὐκέτι τροπεκῶς ονομαξετίει, τὸ ον. 

Τὸν ἀϑάβηϊεο ἰδὺ ἄμη] 1. τ]ὸ ἴῃ οΒΡ. 9: ΤΌ Πἢ ὙΤῚΓ ἴπ ἄδιη, νγὰβ ὑνὶτΠῸἢ. δύ, 
βἰπα, βοῆθη ὙΠ: αἷ6. Δ ΠΡ ΠἸΟΒΙτοΙν βοῖημοβ δϑίπβή. ΠΟΙ βαρὺ δὺ: ὑγοπη Θ᾽ ἴῃ ὉΠ8 
- 4. ἀπβουα Ὑ υμαπ --α χαπίπηπιῦ, 1 βὺ οὐ ἀπο] (88, ἴπ ἄθτα τίν βἰπᾶ ἃ. 1. 
ππΒΡοη Γιοἰυ, Ζαπρητηθη ἃ, ἢ. νϑροῖο!ῦ ἴπὴ ; ἀπ ὑγθηπ ἅϊθ58. (κὔν ρου] 16 }) ΕἸρθη- 
Βομαίνου δἷπθ Βοίημοῖδ ἀπ ἩςΠΙρ τοὶ. τὰ Τήθηῦο ἀον ΕΡκϑηπύμϊβ θυ μδ]δθη, 580 
τα α16 ΟΠ Κοπαποηλοῖν ἀθον] οῖ σου Τρ χὰ Ταρ' ονῦβου ἀπᾷ | αἴ6. ΝΟ] δππηρ' 
φοκὺ πέπον, Ὀ18. ἀϊο Παπίβ δα ιόνθη ππᾷ αἰ Νάπιθη (πα ΑἸβανίο]τ 6) ἄθυ' Οοὐὐ- 

μοῖδ, ἀϊο δὰ βοῖπον Βομορ ον  ἐρ τοῖν, βοίπιουη ΒΟ] οναπαῦ πα βοῖπον Ῥσονί θην 
Βοσαποι, --- Ἑοὐΐ, Ηουν, ΠΔοθῦον οἷο. --- ψουΠηροι. 1656. Ναπιοη ὑγουᾶθη βϑτηῦ 
ἄσπ πὶ ἱππθὰ ϑαβροαν οἰσίδη Απβομδπαηρθη, αἴθ παν ΤΠ οἰπρο Ζοῖν ρΊ]1ρ' βιπᾷ, 
δαἰὔτοιι, πϑὸ} ἄοπι Βομν νον! : ,α16 Τιαπῦο ὑγοσάθῃ νουβυμμησηθη. ἀπᾶ α16 Εν- 

Κοπηἐπίβ ψῖρα δαϊμῦνοι (1 ον, 18,8), ΤῬᾶπῃ τὶν Ἰοπ68 Το ν ταῖν ΒΟΙΠΟΡ ἀμδαβ- 

ΒΡΡΘΟΠ]ΠΙΟ]Ιθτι Βμ]ι6, 16π8 ἄρον 8110 Εὐ]το μη ἶββθ ΘΠ 6 πὸ Τυν απ ηἶβ ἀσπθη, α16 

ἷδα γουάϊθποη, σὰ [61] πουᾶθα, 16. παν ἴπὶ (ἰ ΘμΘἰτημῖβ πη σὰν Ζο1} ἄθ8 (ἰοΠοίθ8, 
ον ἴπ πουν]οθον ὙΟΠ]θπάτπρ', 

18, Πέρας ἐργασίας τε καὶ βασανισμου ἢ τῶν ἀγιῶν κληρονομία δὅτι" τὸ δὲ 

ἀντικείμενον τῶι πρῶτῶι αἰτία τοῦ δευτέρου ἔσται" καὶ πέραὰρ τουτοῦ κληρονομία 
εστι τῶν ἐναντίων, 

ΟΡθα μοῖβὲ 65: γοὰ ἄθη Ὑυππηξρνγοβοη οι ύζοη αἴθ οἴπθῃ Βοιθαθη ἀπα ροὶ- 
βέϊσου Πιθπρὺ, δπᾶοτο ἄρῃ Πίθηβὲ (Ξε (ἀοὐ εβαϊοπβὺ, ΑβἸτθβοὺ ἀπ βομδαθη, πθα 6: 
το δες Βα μαοπα]έοι ἀπ βίθμοι πὶ Οϑυιοο; ΠΙΘΡ: τον ΑΒΟΆΠαβ 465 ΤΙ Θηδβίθϑ 
τππ ἄον ΟὉπᾺ] ἰδὲ ἄὰ5 Ενῦ 6. ἄον ἨδΠρθη “, ἃ. ἢν. αἴ6 ΗΠ ρα. Ιαββθη 416. ΑΒΙζθβο 
τἶθ ἴπσοη Απδύνθοπριηρθι, ἴον πᾷ ἀἶο ΘθΆ] οι, α16 518. ἔνι γν1]]1ρ᾽ οὗν γοη πάγοι 
ΘΖ ΠΠΡΌΠ ὑγασθι, [Πῦ61" 510} ἀμ Τοΐθστι 1ῃ Ἰοποι πἢ6 465. (ὑουςβββοίιιθβ 1 τὲ 

ξρθβα; ἴπ 7818." 56 ρθη Εσθαἂθ χουᾶθη μρ6] πιὰ ΝΘ ΒΟ Θη. χα ρΊ]610}} βία, ἃ 
ἄσπι Ἐρβίθη ψιἀθυβίθῦ τῖγα ΤΠπβδομθ στὰ ζνγοιίθι" ἃ. ἢ. 16. ἔβα]6 Τλα]6 ΠἴδΡ 
ππᾶ ἄκ8 Βῦβο, ἀϊθ ἄθν Τπροπαϊ αηρ τυ] ἀουβίθηθη, ὑσὶ 81|16υ, (16. ἴπὶ Ομ υρα 
ἄοθβ. Ηονρη πἰομὺ δυθοϊύθη, ΠΒΒΟΙ σὰν Θπα], Πϑπιοπθα 5ὸ ραῤ ττῖθ σου! ]οβοι 
Νοπβομοη. ἅπι νγοϊϊουθα ψογδου ]οπαηρ ἐατὺ οὐ ἕουῦ : ,ἀδ5 ὕπᾶρ ἀϊθβθβ 1δὺ ἄδβ 
Ἔνθα ἄθι ΘΘρπθυ"; ἃ, ἢ. πλϊῦ Ἰθηθη ΘΒ τ  ἀβοιθη ΤΠ ϑπηρθη, ἀπα ΟτιδΊθη στὰ Βοβίθη 
ἅον ὙΥ δισμοῖξ, τ] βῖ6 ἀἷθ ΗΘ ρθη ουύγϑρθη ἀπῇ ἀδπη ἄθῃ 56] ἴρθα ϑαθαὺ ἔϑίου, 
βοΌση 5[0ἢ αἴοὸ Βὔβοπ απ αἴθ 1)διπομοπ πὶ ἄϊθβον Δ οἱ Ὁ πϊομῦ ἃ, νἱθίτηθαν θοτ- 
Ἰδββθη 5ἷ6 βίοι ἄθπ Εοαᾶθη ππᾷ ἊΝ ΟἹ] ἰβέοι. μια] Δὸν Ἰθπθπι βύοϊχοη 1 Β ΘΙ ομ 8: ἱπὶ 

ἘΣνδηρο] παι, ππῷ νθρᾶθη ἀδγαμη ἴθ Ομ] ἱπὶ σογθομίοι ον} 815. Ενθ6. 6Ρ- 
Βα]ξθη, ππέον Τυϊποπ ἴῃ ἄθι ΕἸπδίθυπῖβ ἀπ ποῦ ἈΠ10ὰ Βύσαίομ. θυ ΟΘσθο ρΊΚοΙθ. 

19. Η͂ εν τεσύχῃσι γνῶσις ἐστι συνέσεως τῶν φυσξων" ἢ δὲ ενὺς γνῶσις 

εὄτι τοῦ μόνου ὑντῦβ, 
Ὥϊο Εσκϑπηξηῖβ, αἰ8 θυ ου]θαομξοίθ (ἰοἰβὺ (μουρ) δβ ἄου Βομόρἔαπρ 46} Υἱὸν 

ἙΠοΙηδηΐο βομῦρη!, ἰδὺ ἅδ5 ροἰβέϊρο γονβιδπαπίβ ἀἴθβον Ναδασγοη πϑοὴ ἄρῃ ΕΡΆΡΘΗ: 
Ὑγο πον, Μὶο ἀπᾷ ὑγοσιι βἰπ βἷο ρονονᾶθη ὑπ Ὑϑρᾶθι 518 Ῥοδύ παρ᾽ ἴῃ γ6ρ6]- 

παξ βίροιη ν᾽! Πἶσου ῬΥΘΘΙ861 νου ον. γον βθμπηρ' οι μα]έοιι, βοᾶδιβ ὙΠ ἅτ ἴππθη 
Ἶδμο ψουρουροπο Μδομῦ, αἴθ Τρβϑοιθ ἀθ5. Α115, ϑυβομηοβοι; αἴθβο Εσκοπηθηΐβ. ἃ150 

τὸ 

: [»] 

Ξε ας - τ τιν πες 

ΤῊΣ 

ὐἶτντ τ νυ 

βυδι θεν ϑειδι τ εν πες τ ρ το - 



6. Ἧ. ἘΠΑΝΕΕΝΒΕΠΟ, 

«οἱ αν νον (ϑοβν θ ὁμβααλο  ϑὶ ᾿ϑλλο βοὸς, οἷος ς Νο ἰμλο θ᾽ αθοι 

εἰκοὸ ιϑίο μοι αν ῥομιδδο οὐ ῬῈΞ .Ἰαλῶνϑ οοὴ φοβοῦ οομαϑ} ἰκδω, ῥὸ οιαλα  Θ) 

«9' βαλὰθ Μο ἰμβϑοογ }} οἷα. δδῶνος οὔ; ἰδγαλῶς οἱ ἰδδιμοις ἰοῖῶῖν μὸν ἰδδνοΣ 

ἰδ ὑῶν ΒΘ; οὐλο ἰοιδν τ ρβροίδοοῦ κῶν οὐ, -οοῦνας, κραχοο Νυ ϑογο δυλνεςς Θ᾽ ἕλος, 

λεδοιν μι οοῦνοΣ βο . μοὶ ομοῦνμο οδδιϑονι, ομθδος 9 δον. κυ. {νον σΈΘΑΣΟΣ 
οὐ ΟΜ ὡθιθγα αῖδνϑο ΚΝ ΩΣ θ᾽ ῥο νι ΩϑοΣ Ὁ ρὴο ΟΟ] ᾿ροοὴ ᾿ς, κ5. κϑ 04. φομλαλνο 

Θο3; κὐδϑας νοι μῷς οὐϑν που αὶ δος, οέβο βιϑο βθθαν ΟΝ οὶ 
μβϑϑιο . κω Θμϑ») Ῥρβο οο κ 9 ἦδωϑθο. κϑῦ οο κϑ δ κὰν γον μοὶ μροδ ΝδιαΣ 
μλδ. ιιοὴοι «ϑίο. ομοδναν βοογαβιϑν 3] ἢ το ογοδοΐγ Ῥρο ΘΟ» [βορδςς ἔνοον, ἰδοῤδιιθο 

295 οὐ νοΐ . μοὶ ἰδών (υϑοὶν ὁ .κ9» βϑοὶ θροῦν υνοὐν ἰδδι μῶν ο μιϑὸν οἷς οἷα. «μὅοι; 

᾿ιϑίο ἰμβοβο κϑ. νους ρϑνδιαθο ἐδϑασι» ΘΟ ψοίος. ἰοδα» οάϑαα τον δαο ῥθθα) 
[35 .}.9αϑϑο {[ιϑϑν α.. «ον ον φοβλαϑο ρον, δαλὸν [[58) μοὶ ᾧβδοο .|5 

δὶ ἐόομβδα, 35 μὅοι Ὅλ.» υῥο ιν μια θοὸς ὁ [θὰ οἷος, οἷος. (5839. «οἱ βιϑοὶ . ομοδι αἱ 

ἰμδ γεὶο ελοαοδ βιοοίθ  γλθο γθ Ἀδν δοΣ ς κ᾽ κϑμαν χορ λϑαδνοῦ μον θαθοὶ 
μα ἰοο "αθα ὁ ξϑ. οὶ ἐμοῦ βκβο οῖν δὰ ὅ5ο μὲ .1957 δ. σϑοννοΣ 
οἷο Οἰδλοδθο ἢ ῥομ, ϑορπ ἰοο ὦ Ὡδο κξθ μὴ! (ο οἷν οὶ :ίρϑς 5. ως 

ΔΌΛΟΣ Ῥβο οοὴ φρο» τ μοὶν ΟἹ Ὁθις . ϑομδ βατν ὠρραλαύν,, οοα δι ὐγ εἰ μθοὶγ ϑὶ 

ΒΑ ῦῦϑο τρομιαλνο ἰο δὺ δὼὰ5. λο. ΔΩ υοογαλίδιῶ Ὅν ΩΣ 90). 

Μοῦ Ῥιβο οο᾽ χὰ. τορος. ἰδοῦ ἰδάθαθ κομαν δυάδθο βαᾶας 5.) 

Ὡοοδοὶν ΩΣ ἈκοοΣ οΩΣ 90) ἐο τ αλϑ ἐο ρον 9. ὁ οὔσϑϑο τοῖν κὺ οιοδοΐν 

οἱ οἷν. Θν λμο οἰδσρο ονγοίδοος δα) θκκοο αὶ κ9 ΡΜ μὸν κρο 
ἐμοὶγ υθιο.. 19 ᾧ 1150 ἰάῦο βαϑοας οομβ ἰξβι μ5 χϑο. υδοι ὅδ 585 ϑρῖδο 

ομαροὶ οἷ. βαιϑον ΟΣ νοἱ "ἄξϑυ Μ΄ ὡϑοϑδο βου πο δα ϑοδοοΣ Ὁ. νοἷν 

9 ὦ Μοῦ ἰδρ, ἐμὰς ἰλομῃς ἔμας σους μθὸν ἃ, οοβν9 ον ἐ3)ο ΝΟ, βαδϑιν 

εις κοΐ 9 Προ ρῦβα θα ὡς ὡς 65 5 ἰοῶδλ μα. ἰσομ καρ 
Ἐ915. αἹἱϑ μιμυΐ οοιο ΌΜΩΣ οοῦλο κοιλόϑον μου ταῦ Βοοῦν. ἐϑῦμο τὺ ἴθι) 
εἄϑνοδιο μα μη» δον ἰδάχθο ἰδῶ ον ονν τῶ τμοϑν ἱαῦ .ολαθαιυν 
ας ΝΣ ϑο ον ἰδΆυτ. ΑΝΝΑ. ὁμλο ἐθῶν, ψόμοοο «4.9.3 ας. 5. φομϑο 

"οὐ ἰδαλα ΜΠγγ ἰδΝιλ.τιο 'ΝΘ ἐγ ον οι γῶν «καϑδ δ, οαϑ δῶν, ὀμθοὸ ἐθῶν, «οὐδ 

ον, κῶς δον εἰδαιναθ μόϑι; 59 ἐμ βσοΣ μοῦ ὁ ὥϑινοδιο 
“ϑίο μα ἰμβλιϑὸ ἔϑήθιν κῶν οὐ αδν «ΘΙ; Θοι λα διραλο οἱ μὰ. ἰκθοὶ οἷν ς κ5 δ} 

ὕδνοοο μαόδ οὶ δου μὰς ςϑἱ οἰ μὰλϑ οἷο ὁμθο ὥβιλὸ οὐδ μεὸ) 
εἶδα 6 οοἷο [δαλωυ; : }ϑναοδν.ν ..οΥ «οἱ ϑοῖιο : κῶν 5. Πιοϑλοϑον ἱεροὶ ||5ὅ5..0. ἰδιθι ἃ λαθο 
ἰβοωο ἰμλοοο ἰβουβοο . οΣ σϑο λάδι, . ὑΝοθου οὐ Με Μὲ «ἰθμαο μΔ.δοὸ 
ϑῆνμ οἱ μο. βοδδϑὺ νον. οὐ» σδώδον ἔθμαο ἰδϑιμο,, ἰωα, ἢ» ωαβαὶο 



Ἐυλαπιβ ΡΟΝΤΙΟΞ, θ8 

ἄδβ δὰ ἄθῃ γίον Ε]οπιθηΐθη θοβυθ θη ἄθη ἸΚν μου] Ἰομοα, χὰ αθπὶ 810] ἀπο Το 
δομῦτι, τϑοιῦ τπβ Ἰεαν, 4αθ Τὰ δύ, , 16 Ἐσκοπηξηῖβ ἀο5 Εϊποπ", ἀν οππὸ (6- 
5615 μα ον ἰδὺ ται πίοιιῖβ τϊξ ἄθη 4 ΕἸθιηβηΐθῃ σὰ ὑππ παὺ, ἄ. ῃ. ἀπβον (ἀοἰδβὺ ἴπ 
βοίπου ψαη ἄορ θανου Εἰησίραν ρΊτοῖδ, ἀθι ἰδὲ οἷπ Ξγτηθ01 16Π01 ἀμδαΒΒΡΤ ΟΠ] Ο 61. 
Ἐπησί σαν ἰρ τοὶ 68 οἰπθα ἀούίεβ, ἄν ἴπ ἄτοί Ῥουβοηθη 818. οἴπθι γογο τὶ τϊχα, 
ἅδε ἴῃ (ἃ. 1. ἄθῃ. Οδἰ8) πϑο}ῖ βοῖπου ἀνρὲ ἴπ ἅτοὶ ἸΚυϑίθθη. ροβία! νοῦ παῦ; ἀπῦϑν 
Οὐοἶδὲ νουβίοι ορ ἀθιππδοῖ. τνῖθ ΠΌΘΥΆ]] ἀπβοῦο γϑυπϊη ρα Ναΐαν, αϊθ Θ᾽ 80 ἃ 
Ῥϑυέθ ροὐίονθ πδηπῦ, πηὶ βἷο σὰ πη θγβοποίάθη. σοὰ ἄθὰ ΤΊΘΡΘΩ, ἀθιθη ϑΘ616 ΤΠῸΡ 
ἴεν ΒΙαΐ δ. Φρθάοοϊι 1586 δοῖ οἷπο ἀπϑπᾶτδ Τν κἰδντιπρ' ἀἴθβθα Κα ρ 1618. τπιρ] ἢ}: α16 
Ἑτ]κοπππΐβ 465 οἴποη Οοὐξαβ ἰδὺ αἴθ Τὸν Θμπ Π18. βϑίπθι πηγθΡρ] 6] Π]Ἰο]6η ΕΠ ροπδτῦ, 
-- ΟΠ 65 ΡΊΘΙΟ. ππρθηϑῦ νυ ΡΡ Θ᾽ ΟΠβύγοῖβα σοὰ ἢ Ἰιοῖθὲ; οαὐοῦῦ, τγϑι δ] οι 
αἷν ἢ" (ψ 85, ἢ. 

90. ἴϊπι βοίπ Νδίπαμρ' ποῦ ΘΙ ΠΟ Πον ΟΡ ΟΡ ΣᾺ ΘΊγθη βαρὺ ΘῈ: 
Ὅτῶν πάντες οἱ λύγοι μόνον τῶν οντῶν μεινῶσιν πρὸ ἡμὰς τῦτὲ τὸ γνωστον 

ὑπὸ τοῦ γιγνωσκοντος μόνον γνωσθησεται κατὰ τὸ γεγραμμενον" ὁ ουρᾶνος καὶ ἢ 
γη παρελευσεται καὶ οὐ λόγοι μου οὐ μὴ παρελϑῶώσιν. 

ἈΘΒΏΠΟΝ ἰδὲ οαρ. 17: ἡ νθηπ (ΟΡ ἴῃ ὍΠΒ σαπὶπιπΐ, 186 6. 860}1 ἄδ8, ἴπ ἄθηι 
τὶν Βἰπᾶ, σα μθμπιθη ἀπᾷ 80. ηἰπημηῦ (8 ΝΥ δοϊιϑύππι. στ, 018 (88, νγὰβ 1δῦ, ὩΙΟμῈ τ 6}}ν 
τἶξ ΤΠΙΒΟΒΡοΙθαπροη. ροπαπηῦ χρᾶς. Αὐποὸῖ Ἰΐον Ροχοίοιποι δ πὶ λόγοι 66. 
Τὴῆπρο" ἄϊο Τίοινδ 1 ππᾶ αἷο ροἰβέϊσα Εὐυκοππίηῖθ, αἴθ ἀον τοῖμθ (ἀοἶβὺ δὰ. ἄθι Β6- 
ἐνδομύπηρ ἄον Βομόρειπρ, σουίημξ, ἔπη] ον τσῖο ἴῃ Ψ 18,1. (αἷο Ηΐπππιο] οὐχί] θαι 
αἷο ἘΉνο οὐξοβ αἷβ οὐ 5ἴ6 χαἱὐ ὙΥ οὐὔδη οὐ χε] οι απ ἀσοῖ, δῦ Ἰσοῖπο Τλθα πο 0} 
ονίο; οὔθηβο βαρὺ ἀπβθι" θυ: ,(Ἰ1ὁ ονίο, ἀ186. 1οἢ χὰ Θποὶῖ ρουοᾶοῦ μαθο" 
(301. 0,8), 1π| 8118 ἄθπ ΘΈ6]16π Ὀϑαἀθαίοῦ 9. Δ ονδος ΤΘΠνο, ΒΘ] ο]ηιμρ; 50. ποηαὺ 
Θ᾽ 8πὸ. ἴον αἴθ Τοῆνο τ α16. ΚΘ γδἸκα]αῦίομ ἔθου αἰοὸ Ὠηρο, δ οπῦο“, Πὸν Απ8- 
ἄγνποῖς: ἩΤΈΠΩ) 56. 8]οὰ ἴῃ πὴ Ὀ]Ο θη“ 5011 θϑἀθαΐθα ἀαβ ἀϊθβο ονῦθ ἡϊοιὺ 
ἴῃ Βδίνδοι Ἰκοιηπιοπ εἷβ ταϊὺ ἄθι Ε]οπιθαθι νου θαμάοι, ε15 οὐ δι ἄο" ΤᾺΓ6] 
ΘΟ Θ θη, βοπᾶθυῃ απ 56 (Ὁ τοῖπθ (οἶδ, δαπίπητηῦ, 660 ἤμοὶ γὸπ ἀοὰ Βίπποη 
ὅς 5ιαϊα Ὧ65 αστθηχθηίοβοα νούσοισι πιαᾶὺ πη, 105. σοι ἄδη 4 Ε]οπιθπέθα, τϊξ ἄθια 
Ἐϊποι ἴῃ ἄθι" ἀπρθβο!Ρ Ἰ ΠΟ θὴ Εἰκείαβο νϑυοίηϊρὺ ἰδβῦ, πϑοῖ ἄθπι Ὑγουῦ : 910} ΜΠ] 
τιοῖπ (ἰδβοῦχ ἴπὶ ἰπνθη Ξππ κου θη" (96 Ροιη. 81. 53), ἡ 8πη σὰ 85, τσὰ8β οὐ καπηὺ 
ὶρᾶ, γοη ἄθπι, (6 πὰ οὐ τοππῦ, ον κδπηῦ ἡχορᾶθη ἃ. ἢ. ὑσθῆη α16 ἘΝ ἸτΟΊ 1588 
Δ]1οΐπ, Οἶπο ἀϊο ὔσρου οηθη Ξγιαθο]8, πϑοῖτὺ ἰὼ ἅδη τοίποπ Ξθ6 16 πη Β]οῖθθπ, οἄδπῃ 
Μὰ ἀδ8, 88. οὐ αππὺ ρα" ἃ, 1, ον οἷπο (οὐδ, Ἰοβροιῦβυ νοι 4]16η ἰρα]βολο 
ἩϊΠ5ἰἐ 61π ἄρ Ἐπ]τοητι πἶβ, σὸπμ ἀδπι, (6Ρ οὐαπηὺ --- 8011] πρίβοῃ: ἄο" τοΐπὸ 
(ἰοῖβὶ --- οὐἰζαππέ, οἶπθ ἅδ᾽ δ΄ δηᾶνο Θρδ τι] ϊομιθα 418. ΜΠΕ 6] χαπὶ Ααΐβεϊορ' 
(ναγωγὴ) δὰ ϑοπαΐχαπ Ὀγδπομξ; δῦ ὺ' ἀοοἢ ΒΟρᾺΤ γῸῊ ἄθῃ λόγοι ὅθ᾽ Τίηρα ἔτοὶ 
πἀπᾶ ἴὰ (88 σοηοη]οβθ, ἷἱπ 7616. Β6]Π1|ρ6 Δ Ομπθ, οἰηρούγοίθη, οὔ 16. ρΘβομνΘθ0Π 
βίδμε; Ηϊπμιοὶ ππᾷ Τὴρᾶθ οὐ. κ δυϊηπουῦ δὴ 1665 οὐ, 9188 ΑΈΒβομη Πἴθβον ὟΝ οὐ 
γορρομὺ" (1 ον. 7,51). ΑἸ16 Τιθισθη Ἰιῦσοι δῇ ππᾶ ἀον ΔΙΔΉΡ6] (απ ΤΕν]τθπ 18) 
ααίτα σὰν γΟΙΠ]οπάππρ' Ἰζοτηπηθη ἢ ἀον οἴμοη 06. 8110 δηᾶτοη θυπάθοπθη Ἐ Κοηπῦ- 
πἶβ: ρΘοὐῦ τἱρᾶ βοῖπ 81188. ἴπ Ὁ]]θιη΄. Τ6ππ Ηΐϊπηπιο] ἀπὰ Εὐρᾶθ νορροὶμι Ἀϊολὺ 
οἰρϑαί]1οἷι, γί θιπιθιν ἄθι οἷπο υγὶρα σὰν ἩΠ Πιπι 5ηὅ 6 ρϑυν θ θη, τγὸ 8110 δυϊεϊη!- 
τἴροη Θἰλδον θοῦ Ἰίθρθη, ἀπ ἄον ἃηᾶτ Ὀ]οῖ δῦ δαΐ βϑίπον ἀπηκ]οη Εσᾶθ. 

51. ὦ. «ἅγαϑα τὸ καὶ κακὰ τὰ γὲ ανεὺ χρησεῶς νομιξομενὰ τὰ μὲν δντὸρ τὴ 

ψυχῆς τὰ δὲ εὐτος αὐτὴς ξυρισκετιι" τὰ δὲ ἀληϑῶς καχὰ ] εχτος αὐτὴς οὐχ οιον τὲ 

ευρεϑηναι. 

ὙΊ616 ταθίπθη, πὶ ἄ6 5 ααϊκἀπ  Ἐἰρσθη Ὑγ 61} πδοῖι θυ Βοβεναίπηρ τϊγᾶο ἀδ5 ααΐα 
ππᾶ ἅ88 Βῦβο διιβροβο μα] οῦ βοῖη, αἷβ ον γοη δ 8ῃ Εἰ βῖθ ἵπ ππ8 κοί ῬΙαῦσ τη6}}ν 

νῆτθ; ΔΡ6Ρ Ἃ48 ἰδὺ οἷα Τρυίπα, γ7α88 ἄϊθ 566186 ἴοι ἐπ παπᾶ ον τ} νϑυ] θυ 50 

πἴομὲ Ὁμηδ Ὑγοίθοροβ ἴῃ 461 πϑῦθη 6106, ΕὙΘΠΙοΙ ΠΘυαπρ ἄδν (ἀαδυξρθαπ ἀβοηδις 



θ4 Ὑ, ἘΕΑΝΚΈΝΒΕΒΟ, 

μαγο οον μοῖρ τοΐο οἰλομβας. ὁβνϑθ ἔμ βώθδϑος ᾿οινούδιθο μα 9. ὁμ5 “» 

ἰβοίσοι.. βοροδοωωδδιν βόοος, οὐ ἰδ ἐν μῶν οθΣ ἰλομσοι, 55) Ἀν) 5 

οἱ βλοοοῦ οὐ ᾿ς λοδς ΟῸ,Σ, οομπο μνο; βοϑϑδϑ μβοὺν Ἀ5. ὅδιϑϑο ευυοῦν δον 

«λα νῶν μαϑὰν ὁμῖο ἐθῶν κλϑδᾶος ἷἦἱ ἰδὰν δὼ «οὐ ἱΝάλθν,. μοὶ 
οοὔλϑ νον .μαϑοο οἰ αθαμο ἅο .ἰλαα.θο εἰδδὸρ Κ υοἱ ἐου νοἶο υὐϑοὶο 

:βομο ᾿βαδ οορβ δ, Βα Ὁ Νίμρας μοῦ ὠῦσδν βϑαϑοὶ « ομδοὶ 

Ιραλλῶς οοἱ «αϑὶν. μρϑοὶν οἱ. ᾽ϑᾶ ||. ὅβνμὴο βαροαβιοὸ ὅθι" οἷὖϑϑ ἐδ ρϑϑοο 

«ὔν οι» το ομδιςς ον ον θαι ᾿ μοοΐο τβονα οὶ δου μας, καὶ Ἐλὴ5 

ἤδο ὼ5. εϑοοΣ Ἀν Ῥρο. Νὰ ομο μοὶν οὶ οἰδορθο ἰλαανϑο [κι αι μα. 

δι δδο κὔν ον ἰδίῳ οἱ ἰδδι υοὶ . Πϑιο οἱ ἰμαύνσιυδμο ἢ} οἱ . μαναθοΣ ϑὰ9 Ἀνθ 
οὗδο οροσδον .α᾽. οἱοόν οἱοιρν οὐ. θαλας οΣ ψοθο κ Ῥεοὺ Ῥρο ψοίο .}495 

ο ῥδιας μὸ ὁ Μὲ. μα αροῖο ον ϑι ον γαλθο μας ο ἰοῦ μαδ δ Βαδᾶς -. αν 

3οὴ αϑὶ οὔθ. ως μὸ υμας ὅν) ἔμῳεϑὺ Ἐς 3ϑϑοὶς, :βς )650. 60) δγ ΗΣ ὑθηθς, πϑΡν 

εἰμῤδ ϑομθαλος χορὸ αὶ 5. ττυδο (ας ἢ ἔπαθὺ ἰβαθορθος. ον κυδανς 
Ββαϑοοὶ ϑϑϑϑο ἰρλάλθο οἱ βολοδο βυθὸν ον, ἐμὸς, δὺὶγ 1539. ὁμααν ἄυλθοι βαῖας. 

᾿51|5ϑον 'ωϑ δοκοῦν. μοὶ βραας [5 ἰμῷς οο μα τ θη ἐμῳς κα «μοὶ ΚΞ ῥοΐ 

ἀορμθολοας. αϑομ ὄμπν ἰδδοῦρλο ἰαδσβνςις Οἱ κὰδ μαίας [. θοῦ. Θὰ 

ἱμὲϑ Βα δδῖο ἐθῶν. φρν ᾿ϑϑιδϑν ἔρας ἢ ῬῈθ. φιοδλον ἰαςῷς Θιο ἰπλογο μα Β οοὐ γκθ 
ὠϑυσου ᾿πο ᾧ Ὁ ΝυΝδΩΣ ἰλαθο μρος, οι ρολο ἢ κ9. τἶμθν αι βὰς γραῦς, οἷο. οΥ μοι γοὶ 
ϑβδαν δὶ γον. μουοῖις, ογϑοσνο ας μονῶν, δ 5Θ ὧν.5. ὁ0᾽ γρ30 ΚΟΘ.5) ἔβαν 
.ο᾽ οἷο κοὐ ἰὸς, υὐἱμοὶ ὀμβν ον [1.66.5 [΄ασι οἷο ἰκλο ἰαβθαδλας 

ϑομοωμοο δῷ ἡ σϑαλο [κολο ἰϑεοθ ((οϑ.) οδνο ψοὶο «οὖρον μα καθὸ 5 ΡΟΣ 

᾿βμὰῷ τοῖν νοἰο εἰ Νοῦμοθ. [19}ν0Ὸὴ ΘΟ εθιθο απ ἐν δοοὶ Νυίο οἰθμδα [αϑὸρ9 

δϑύδοοῦ, σον «μας ὑδο βαῦρϑὺ ὁραδν (σον γα κα. ἰααυν «Ἀεὶ 
(λαβὸν υοἱ δῦ θο. :3555 τόμος. δ Ὁ ο. μοο μα. ἰδ 

οιο .}ιοο ὧὸ λοι» ἰβοδνσι οϑο υοἱ ἱδῳ [θοῦ οὐ βϑιῤο :ομς δῶ :Θ ακῷ ὧδ) 

τϑϑ. οἱ μὰς οὐδοῦ μοὶ οι μὰ λ ᾿οομθαδας ὡς. φαλθο ὩΣ. 15} τοῖν 
ας ἧς μά 5 λ- ϑομομᾶθ ᾿ϑαλοο ρβο βααας ὑδιρος νοὶ "ὶ .. ϑοδᾶ.5 

θ᾽] ἰγο «λὰὰ Ὁ.) ὠνομς κϑρβϑϑο μ :᾽ : κϑοιδιλ.: τς αοιος φ 5. δ ᾿ 

«σον [κα 6. ΟἹ .μθον μῳς " «λας Ὁ) ἴμῳ 9}) ̓ ς 7αϑο, ἔβςς 1650 ο9] ον "5 «μοὶ 

ῥμδογο «ρῶς να ᾿ς 3850 ὁμαα τοῖν» ἈκΘΘ ἢ ςϑὺ ἰδαχο δδας, τὰς μ᾽ ΘΟΙ5 

30" (αὐ [λα δαθιο ᾿» [ἴα ϑο.. [δα οοβ βὰν. ὡϑαΐθδο ομμὶν οϑυλας οὩςς μι ἢ) οοῦο. 

Ὁ ἰ -- ὐ5 ἰδ ὁ οροδμο σον βνόιθν βρῶ βιϑᾶοο ὡς «. τ᾽ «. ἰδδνλο σ ΟΣ 

ϑΙϑν ΝΑ ἰοῦ 5,80. νοὶ» ὀιδϑδο οἱ τλασρο 5}89 τϑι θα «-οῦ.- 

Ιϑῖθὺ εὐυὶγ βιοῶρον βδδνς ΟἹ οὐδόν «βαϑμο οἱ ᾿5|ινου βαλδνν  ϑωδοΣ γοὶ κυσὶ ἣ 



ἘΠΛΘΒΙΌΒ ῬΟΧΤΙΟΤΞΒ. θὃ 

δὰ Ενοηᾶοθη, Ζουβίδγπηρ Ὀῦβου ἘΠ 8116 ππᾶ δηᾶτα ἃβιγο βομθη Τρ ΘΗ Ππη ρθη 
πἀὠΣπα ἴῃ ν Οἰδροηοῖ] ΤΙηγοϊ]οῖύ, Νουα ὗς. πὔσϑη δα}, Αἰλ61 τη πο] 188 ἀον αν λρθ Ὁ] ΟΙὉ 
8πο. ΑἸ βοῖϊο ἄον Τπροπᾶθῃ ΘἸδαρα, Ἠοβππηρ, Γήθυβ, ΤΟ ΡΥ οῖ8. οἴππθ [ὑπᾶδ, 
ἘΠ κοπη εἶθ απᾶ δπᾶονο ροἰβέϊσοη Τπροηᾶθη; ἴπ ἀἴθβον 761} οὐ ίτοῦ 516. 510}. ἴα 
Ξ,6616. ποῖ Ὑονμιῦροη, ἀονν ΔΡ6Ὶ θδβὶὑχὲ 516. 516 ἴπ ΟἹ] πα πηρ', σὶρ πλβου ἩΘΙΠΡῈΡ 
1 ἄρον θέρη (δαίανὶα βουνοῦ: τὐϑπνουα ὅθ Ἵ) οὐ 611 ἄθι" Αβίζοβο {π ν 16 χυκ- 
τἶρο 6. 1ἴ5ὲ, Ὀ]οἷου ἄορ ἀθητιβ ον ροἰβεϊρθη Τὺυ]τοππ μῖβ Π61 ἄορ Ξ6 616. 10 αἸΟΒΟΥ 
απ ἴπ ἴθπον δ 610, Αὐὐ ὅδ᾽ ἀπᾶτνοι βδῖξο --- ἄον. Τιαβύον -- οἱἱὲ (8 ουυ: 
»ἴδ5, τγὰβ. ΠΡΈΠΟΝ υῦβα δῦ, Καῆτ ἀπτηδρ] ἢ. τι βου 81} ἄθν ϑθ6 16 βοίη", Ὥδζα 
οομοτνι ζΖ. Β. ΤΥ τοηη Β] δὶ ρητοῖδ, Βοβοῖῦ, ΤΙ Δντη μον σι ρίγοῖῦ, ΤΙρΊδτθθ; 81165 ἀὰ5 
Ἰτοτηστηῦ ἄν ὅ'6616 νϑ]]ρ Πιοῖπη ἴπ 8 Ρ σακιϊηβείριθη Δ 61}, 1ὼ ον ααδ]οπᾶθῃ ΕἸηβίον- 
τἦβ, ἔϑστι νοι 8]]Θπὶ ΤΠ ἰομ 6 ππ ΠΟ] ρθὴ ΤΡοβῦθ πϑοῖ ἄθτη ͵ οσξο τσ 86. Βἴπδτι5 
ἴῃ ἀἴο πβουβία ΕἸμδέθυηἶβ" (10. 25. ..)ὴ. Ὑ͵ομα αἰ Ἐχκοηηξηῖβ Το! 150 ἀπ αϊο 
ΠΤ ροη οἷπ ΕΒΓ η ΚΙ οἱ, ἄδημ ἰβὺ ἄγοι θυ] βοὶπ αϑ]θᾶθ ΕἸΠβύθυ ηἰβ τι πι- 
Β0Πρ6 Ῥοίπ; 80 Πποῖβὺ 65. ἴῃ ἀν Θύθῃ Οθηύαγίθ: , σὰβ αἴθ ψορη εῖρο Ναύαν νὸν 
ἄοι ΒΙομ ουβέθ] ΟἸΡΙβο οιαρίηρ! ᾿ἰδὺ Τ]Πγ νυ  πρ ΠΟΒ]κοῖρ οὔθν Ὑ θυροίοι, 1ὃν- 
Ἰτοππύτϊβ οὗον ἄἀδα Θορθπίοῖ]". 1)85. Ὀ]εἰδὺ πὶ ὅ6 ν᾽ 56 616. πηᾶ δα βρυθοποπ ἄθμι 
ἘΠῸΣ σὰν Ὑο]]οπᾶπηρ,, ἄθη ὅθι ἈΓΘΉΒ0]} ΠΟΥ χαῖρίβ, ἈΠῈ δποῖν βοίη Ἐ)6. δπ8. 

Θ9, ὡς. Τὰ λεπτὰ τῶν δαιμονῶν σώματα χρώματος καὶ σχήματος μόνον δεκτιχα 
ἀλλὰ τας αἰσϑησεις ἡμῶν φευγει διὰ τὸ μὴ ὁμοῖον [εἰναν ξχξινὴν τὴν κράσιν τῆι 30" 
τῶν σωματῶν τῶν αἰσθητῶν. βουλόμενοι γὰρ ὁραϑηναι τοῖς ἀνϑρώποις εν ὁμοιῶματι, 
τῶν αἰσϑήτων σωματῶν ὁρῶνται οὐ δεικνυντες τὰ λεπτὰ αὐτῶν σώματα. 

Τῆπίοι" ὔσρουνη νουβίθην 6 ἴθ Ὁ61 θη Ἰ)ξτποποη πίοι α16 ἰτοηβιβέθη θ οὔοι' 
ἷυβδιηδηροβούσίο ἐπ ΕΌΤ πιο οὐον Εὐἰπαγίϊοῖτα θα ρ πο τοο Ναΐαν; ἀδ8 νους 
βόποι αἴθ Ταΐβθομο, ἄδβ οΥ βἷθ δῃ Ὑἱοίοπ ΘΙ ΟΙ]Οη. ἸΚὔτ ρου ]ο5 πϑηπὶ ἀπ 516 ΣῈ 
Ναύαν ἄθν ΠΡΌ] τϑομηθί. ΜΠ  αὐππθῃ ἸΚὄνροτη“ Ὀοχοϊομποῖ Ρ ἴον αἴθ 8Ὁ- 
βοίδίπηξο ΒΟΒ]δα οἰ, τοῖν ἀο᾽ 8186 ἀᾶσϑα 85 β:π, ὑπ8 ζτι νϑυᾶθυ θη γον! 618. 
1160 16] ΤΡῸΡΌΠἄοτη, αἴθ 518. ἀπβρθῃ Ιππθη. ψΟΡΒΡΙΘρΌ]η, ἴῃ ἄπβδρθη ΤΩΡ ΒΟ ΘΙ Παρ ΘΠ, 
ἄϊθ ἄδπὶ ὉΠΟΥ͂ σοποπ (ἐεἶβὺ (νουθὺ Θησθπθητη αἰϊπίτοθ, τ νοπᾶ οὐ ἄβα ἐδε] οἷα 
ΟἸΕ πἀπίον ὅν ΗΪΠῸ ἄον Εἠπανίοῖτο, ἀανο αἷθ ἄο" ΕΣ ὔβουοξ πηβ ΔΥΠΊΘΙ 
ΜΠ ΟΠΒοΙθη. χὰ τοί ζθῃ Ῥββεῖ: θ8: πίομιὺ τηουϊτὺ --- Ὧ88. Ὀοχοίουπθὺ ον τοὶ, αϊπηδν 
ΤιοΙ ]1οΠ]τοῖυΚ. Τὸν ΑΥΌ τὰ} ον ἸΚππβιρ", ἄθη ον Τροοῖ ρδρθη αἴθ Τ]ΡΟΙ  ΘΡῈ 
αὐνγαπᾶϊο, απ Ποῖ ἄοῃ ἀϑαθορου πη. Αορυθίοηβ ρον πομέθ; δὸ ἰᾶββοι αἴθ ΠΕπιοπθα 
Ῥεῖ ἄοσπι (οἰ βύθβιςαπιθῈ ροροα ἀπ ἴῃ ἤπβουοι Ἐπ αν οἶς πὰ 5 μθα β] οι (1601 αι 
ΟΣ τπη8 ΔΗ ΞΟΠ ΤΟΙ] ΟὝΟΙ ΠΙΒΠΟΙΤΊ8] Ὀο τ ρῸ ἢ. 516. ΠΠΒ (δ πηΐοι" θη ϑο θη 6618} 
ΑΠΘΒτΉ]Π]Ο]Ἰτοῖς. 50. βρὲ ον ΟΕ, δὴ οἷπορ ἀπμᾶθθοη 66116 : οἴη ἀπ πηο ἤβο] 160 
(ἰοάδηϊγα ἰδὲ ἤη8 Β11ἃ οἴγ68. 5] τοι θη Βοίθη, (8.85. ἴῃ ἀ6ὺ ἘΠ. ] ἄπιπρ θη βιθ εξ, 
τὴν ἄσθπι ἅϊ6 ΟΥ̓, Ἰο᾽ ἀθηβοι Π]110}. ρον οἰ χέ, ππῦθν ρομοίτηθν Του ἐνθξπηρ' ἃ 68 
ΟΘ΄ βοῦζοβ τοᾶθὺ, 16. ποῖ ἄθπι (ἀοΌ1116, 485 Ὧ85 Βῦβα ἴμν δαυΐβίοβοη 1168 ππᾶ 85 ἴῃ 
ἴμτ, 76. ποῖ 11. ΑΘ ΠΔΒΙ οἰ Ἡ Πρ τοῖ., 1ἰβύονπα Ὑουβίο]ππρθὰ τυθοκίθς. δῖος, 
χοῖροι πη8 ποθ ἴσου αἴἴπποι ἸΚὄνρου " Ποῖ δύ, ἴῃ 6 Βοβ]ιοῖν οτηπιὺ πολυ οὔθπ χὰ 
πὴ8, βοπάσυτι ᾿ἰπΐον ἀοπὶ Βοια νοπ δὔνγαβ ἸΚ ουρου ομοπὶ Ἰθρθῃ Β᾽8 β[0}} ἱπ Ἠϊηΐου- 
Βα] ἴὰ Εὐπανίοίτοθ, αἴθ ἀπβθθπ ΒΙπηθη. ρϑηθῆτη βἰ πᾶ, τγ8 1} 516. τίββδη, (δβ 1ΠΒ 
ἴπτο Βοβμοὶξ τιάθυ] θη ἰϑῦ, τσθηπ αἰ τπ8 πίομέ ἄπτοῖ 88, ὑγὰ8 πη8 Πρ ΠΟΙ πὶ δῦ, 
ΒομηΒ πα ροιηδοῦ δῦ. Πμ5 Βοδοαϊοῦ ἄ88 ουῦ: ,͵8η6 Ανὲ δῦ ον σύ (δν 
5 η]Π]Θμθη. Κῦτροι" πἴοιν μη ]Π1ο“, Ὁϊα Βοβμοῖδ, δὰ8 ἄθι' β'θ θοβίομοη, β]ϑιομὺ ἴῃ 
τἱομὲβ πηβρθη πδὺ  ]Π]Ομθη ραΐοη Απϊαρθη, ἅϊθ ου, τνῖθ ρουγδμη] οι, ΕἸΘΘΩΒΟμα ΓΘ α 
(ποιοτητερ, πρασει6) ποιπῦ, ΑΘ] η]16}} αρορον νοι  Ναπίδης : » 6. πγθάο]ῦ 1ὰ Εσθαπα- 30" 
ΠΟΒΙκοῖδ ρὸν καπὶ ΒΟΒ]αβ Ἰτοταπλῦ αἴ Βοβμοὶἑ ", 

28. σὸς υνεσεις τῶν λογῶν τῶν ὃν τὴν γὴν ονομαξονται ἀγαϑα τὴς γη0. 

εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γιγνωσκουσιν οἱ ἀγιον ἀγγελον κατὰ τὸ ρημῶὼ τὴς εκ Θεκῶε γυναι- 

Αυπβηάϊπηροη ἃ, Καὶ 65. ἃ. 185, τὰ αδξίιαρυπ. ῬΆΠ.- Αἰεὶ, ΚΙ. Ν. Ἐ. Βαπᾶ 19... 9 



[01] ὙΠ. ἘΒΑΝΚΈΝΒΕΒΟ, 

ὥσθ οϑον μϑὸ ἃν ̓ δνοῦν, 5. 56, μϑᾶοο. αϑιρρ βαυλθν ἰϑομλὸ ΕΝ «ομδυὶ 

θυ ΝΒ  ᾿μομο κὰν ζοῦοι οϑιραδν, αὶ οβααλο δὰ. βομ5. ἰδαϑμθρο ἐο [μϑὅ 
.οὐοῦν υὐοὶδο μ55 μισοςς κα όδϑιϑοο φΘΟΣΝΔΟΣ δμοςς οὶ. μοὶ πη μωςς 5 

Ιαρϑαδοο καδις κι μοῦ ὄδιδοον {Π πο λοςς οὐδϑο βοορονν ὁ βδὼν μῺ5 Ὡς ὩΣ 
Ἀν ὀιδϑοο οἱ γον βώ,, λυ ὡο τἰοδαν 1559. ταδὶ βάθια, οὗ οἷ. οἱ εἶδα ὁ 

οινασαν, 3} ορλοοεθυ ον δὲ δϑδι, κου [κα ῥδο. λμοὶγ τον, ἔχοι τον ἐροΐο εἰδαϑι οὶ 

Ὡοια ϑ δου ἰδβαϑν οἱ κάθ ὠμὸν οἰκϑὸ Ὡς οἷς ἱμοὶ “Ῥω λδϑί ὦ ῤ59) ϑίωυ 

νοὶ ο οδνοἱ ϑϑ. ΝΘ 5μδου μοὶγ ον ον ἰγον «915. δυὶν 5 ρον. τἰοῖδς 
ῥασμο ᾿ς, οἷο ϑασῦς., οἷς. μὸ :55 5:5 δοὶ ΙΕ μον βδα ΦδοΣ ἈὉ»- 

ἰϑομθο οἱ ς φομδυὶ Εϑ 5. οὔλυϊγ βοῶ) βδν. ον οὐϑιον μοὶ ἔδωσα κοο ἰγοῖο. δῶν. Ην 
εἰδορθιθ υϑακοον {5}: ανϑδοοὶ οῦοι «ίγο. βαεχεθν κϑομλο χὰ. δαὶ «αϑορν μα ΑΘ) 
μον, ἰβαϑος, εῥλλοὶ» Θὲ ἰμθο Ἀλλ ἔοῦα. μὰθοῦ λδὼν νοΐ υὐοίδθ ὀρ ο) Θὶο 

λυίκο ἐϑυδιοοὶ ἰοῦ βαδο τωβεΘ οὶ σμκθ βαδιν. ἰδδθο ὡς βδρονο 18 
Νῶβοο ἰοδνν οδοαδ Δ μὲς ἰδρος μοὶ οἰ μα οἱ Ὁ .8ο. τ Θμ39 

εἰγεας μραϑ βμλιθ [κκαν ϑϑὴ αἰ «Ὁ εν. {ν. ᾿ϑθο φέραδιΣ μαῦ « ἔθμαγο [καῦα9 
31) ὁμδωΐ οὐ «9. οὐ ον ᾿ς ον μϑοὶ ἰγοι οἱ ολαιϑιας μας βωμθ μβῶλιαα ιϑίο 

ἴμδαϑν. τωοοδὶ οοὴ 59. οὐ ον .ἰεϑϑν ρρο οοιο κι ||9ἷο.. ὁι3) Ῥβο θο!δ ἰμεθ 

σον. αὶ ἈΠ μὼ ἰοον ΕΘ τὰς ςϑ᾽ οἰμημθ ἰγορ ὀΐδον βεα ὥθο  βαδα. ΟΣ 
μια οἱ οἰε9 οὐ κα ῥὸ ἰϑι οὐ .59 ϑο ὁμια, μὰ ὀμδοΐ ἰμ)ὲ9 

ἰυϑδα ψεβϑο βοϑςς μοῦ μϑο ἔδγμθὺ ὀρνοῦ οἷν ἐμ. Δὰ ἰγδι Ῥερον. Μὴ --- ὥβοὶ 
5 ζϑοδου ὀρθοῦ τύδοια δα ὁΐο  μ5.α ὡ ἴοι ἰο «πα Δ, καθ ὀρ δὶ ὰδ. 
μοι ῴαϑα. Ὁ μὸ. οὐδ τῶν δὥδοοου ϑο ὧδϑν ἐγ). «Ὡὐο ἢ «οὔϑας 

αΘν μον μοι Ἄϑαν Ἀὲ ως «οἷν «ἰϑαβοῖν, μοὶ ἰρῶς πϑιοεθοα9 

“ἘῈ ΞώΘΩΣ Βδϑ αἱ τἶρας διὸ βαῦρο 35.'Νο. ῷῶο (δ ϑο! ὡοὺ τ ς9) δὰ ἰδδι οὶ 

Νιῖν οὐδν τρια δ ἰδοῦ ἰδβακος. δορὸς ἰδοαα οὔνοςν ἔφορος, ἡ 
εἶν «μον ον ἔγϑνςς ἐιγεθον μοαϑ βωλλθῦ μκαν γῶν. δος αἱ .βοϑαια.γ δυΐο βαροσθῖνν 

ἤοιθ μραϑ βὼὼὼς' τον αν ὁμδω ον εἰ ον ἰθϑααλο ἰδ οΣ 99] 

μμραϑ βαμϑ χὰ βαλιαδθ θίο. δον! ἰμγεθ τοὶ οεπ ο9 ἈδΣ ἴδ ἰδϑνρ 
εἰλομδας τος {{όβν τἰδλουμο ἰδδορ γον ἔϑνϑλο βν. οα «οἰ ν « μμομν «]κνϑι ὅδ 
ὄμβὺ ρῶς, «ϑομαθιν ἰλοθιυο μνᾶν. καθὸ ᾿ς ϑομν μοῦ. δον Βαροδ αὶ μα 
"μαλθν ἰδοῦν ϑνλο δον οἱ ἰδ ὡς βοῦν ἰγονς μοῖρ βααθν αϑοι οὶ ρας 

εἴρθιαν, μὰ κοΐ ομδν ΟΣ ῬῈΘ . οὔ ὑσρο ὡποδαὶ ϑάϑρον ἤν σοὶ ςς Ῥρο ἐμοίδϑο 
Ὡϑὶ το τον δος ὁμδῈ μοὶ ἴον χὰ. «οἱ «Ἰοοα ἐβαον, ϑ.ο. μιῥα. ἰδθδνοιο 

31) γὼ ἰδ ὁμδω οὶ ς9 ὧϑϑ δον Ο τὸς. ῥομλος τθὶ ἰγϑὴ. . ὀμϑ .ὺ Κεὴο ὁοιο [με ὀμδυὶ 

Ὡϑοδοὶ, ὧν πρῖμο ἰδαλκο ἰδδις ἰγϑρθ ΘΙϑΣ Ῥῳο οοο τῷ δϑόη ὀὲ9 ΜωΪμ2.᾽ 
. βυϑυ τ κοῦ αλαν οἱ οδνο. ἰδλαυμο ἐμ οομδαν «υὐοῦν ἰδδι μῶν ἰδάβϑοο μμ 9] Εν ΣΝ των τος πο τον τασαμρρρηαααν παπαρνανυνσκκσσσςςςος τος ΠΟ ἀπσισσνομμαεαναιαιι» . ὀ ΗΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝσπι δον... 9ῈῸῪσῪΨὍῪὲὦ.κ--..-- τον 

᾿πππππ ...... 
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πκοϑ, οὐ τὸ ἀγγέλοι του ὕξου τὰ ἀγαθὰ τῆς γὴς εὐϑιουσι, κατὰ τὸ γεγοάμμενον αρτὸν 
τῶν ἀγγέλων ἐσθίει ὁ ανϑρωπος, δηλὸν οτιε του τῶν ἐν γη: συνεόξωῶν λογουξ καὶ 
εκ τῶν ανϑρῶπῶων ἐγνώσαν. 

Μουθύδηηῖβ (Σ᾽ λόγοι πϑπηΐ Γ᾽ Ὑγ]6 ρου }]10}}. 16 Τιοῖρο, αἴ αἴ Ὑουμ πη }}- 
ὙΓΌΒΘῚ ἃτι5 θυ ΝΥ δἰ ὑγορίθυπηρ χίομθη, 516 ποίβοι. οἄδθ σατο ἀθν Εἰρᾶθ’, Ἰηβοΐθυπ 
Εἴθ ἀδ8. ροϊβίϊρο ΟΥ̓ δομβύαμπι ἀθι νυ ρθη Ναξασοι μοί ὕτἀονα; πίον πϑὸῖν τὲ 
ον ϑΐρεϊβα ἅϊθ δσ θη Οἀππιοι ἰδὺ ἀπα πὰ Γ,61} νοσάθαν ρα ἀπὰ ἄβηη Θθρομΐ, 
ΒΟΙΠΘΙῚ 510 ᾿ἰδὺ ὥροῖβθ, {6 (ἃ Ὀ]οῖθυ ἀμ χὰ Το] οπάπῃηρ Πσί. Ὑ͵όπῃ ἀἴ6568 
--- ὅδβ. αὐΐο ἀον Εσαο --- αἷ6 ἘΠρ] (οὐδοβ. σαὐ γουβίθιιοι --- (15 ζο]ρὲ 88. ἄθπι 
Ὑγοιὺ 465 ὟΥ 61]088 δὰ ΤΊ]οίτοα (88. 68. χὰ Παντᾶ βρυϑοῖ, 815. Θ᾽ ἄθῃ βοπίδποη ἀπ- 
ΒΟΏ]αρ Φο8 05 "εν, ΑἸθβδίοπι ὀσυδίθῃ μαῦίθ: πλοῖπι ΤΙΟΡΡ ἰδὺ 580 υγθῖβθ ννῖο ἴδ ἘΠΡῸΪ 
Οοὐὐδβ, 41165 δα (ον Ελᾶδ χὰ οΡρι θη -- δὸ Βοαδαίοὶ ἴδε: ἄϊθ ἘπΡῸΪ δββθη 
δ Οτπίθ ἄδν Εγᾶθ, 16 ρϑβομνίθθθη βίθη: ὅΔ5 Βυοὺ ἀν Ἐπηρ 6] ἰβὲ ον ΜΙΟΠΒΟ 
(ψ Τ7,55). Τηᾶοτι 6 ππη 41688 56]1}8ὺ Ἐ]το τ ἔπ15. ὅι0}} ἄθη ΠΟ] ρ οι, α1θ ἄθη ἘπροΙη 
ἀπμ οἷν ρονγοτᾶθιη Βιη, χυβρσ οὶνῦ, ΒΟ ]Π]16δὲ ον: ,α, ἢ. ἄδβ. ὙοΡβπαπ!8Β ἅον ὌϊηρΡ8 
80 Τγάθη παῦθῃ ὅποὶϊ οἰηῖρο σου ἄδη Γοηβοθ ρουσομπθα", ἃ, ἢ. 68. σἱὲ Μοη- 
Βόμοι, αἴθ ΘΡΘΗ]Ὰ115 16 ϑ'ψιη 016 ἄον Ναΐαν ον καπηΐ Παῦθα, Τα οι" αἴθ (Βοῖοι 8 
γοτι δίδμπα, ἀὰ5. δ} α16. Ἰβγδοι οι τορπθίθ, Π80]} βοίηθη Ζνγοοῖς Πϊθ᾽' ΒΨΙΏ ΠΟ] 50} 
Ταβὺ, Ψ1Π1 θοβᾶροι: 85. 161 ]10116 (σωματιπκοο) Ὑ ]]ς 18 161 Ὁ] Ομ υυσοῖβθ, ἀ88 Βοϊβιρα 
πϑηνὺ 510} ρ ἰδ ρθουν ῖβο νῸΠ οἴμοι ὑπ αδμβ6]Ρθη. δημδ, ᾿Μ186 80 ἴῃ 8]]16ὴ 
ἀρυῖσθα ΒΘ θπηρθι ἀϊθβον Αὐὖ , ΠαροΙ αἷθ ΚΊΤΟΠΘ. 5011 ἀϊ8 ν]θὶβαὶ υἶρο ὙΝ βἰβοῖν 
Οοὐΐοβ οὐδαμοῦ του", ρΙ68, 8, τὸ. 

84. 1. ««. Βὲ ὁ στάχυβ δυναμει κεκρυπται [εν τῶι κοχχῶι καὶ ἢ τελειῶσις 31" 

δυνάμει, κεκρυπται εν τοιὸ δεκτικοιφ᾽ εἰ δὲ ταῦτα ουτῶς ἔχει οὐ ταὺυτον εὔὅτιν ὁ κοχ- 
κος καὶ τὸ ἐν αὐτῶι οὐδὲ ὁ σταχυᾷ καὶ τὸ ὃν τῶι κοχχων'" τὸ δὲ αὐτὸ Ἔστιν ο χορτὸς 
ὁ ἄμφι τὸν σταχυν καὶ ὁ σταχυβ τουτοῦ τοῦ κοκκου" δὶ γάρ ὁ χοχκὸρ γενήσεται 
σταχυς αλλ οὐχετι Ο κομηοᾷ ἐν τῶι σταχυι τὸν αὐτοῦ σταχυν εὔξξατο" ξεν δὲ ὁ 
κοκκορ ἀποβαλὴιν τὸν στάχυν καὶ τὸν αὐτου σταχυν ἀποληψετωαι. 

ΜΡ 8Π|6ὰ Οἰζύθ ἴθ, ὁ ἄο ἅἄὰ ὅ(δ8 οσπ ἴῃ αἷδ γοΡἰ Πρ᾽6 ΝΑΌΣ βἐοβὺ, αν 
ἀοῖποι ΗΠ Θ]ΒυΘροπ. τι πιθίῃ ΞΘ 6] 6761, ἀπ] 68 ΑΘησοι. Ὀυΐηρθ ππᾶ γοπ ἀϊθβθη 
Αρθτοη ἔροὶ ἡγοθᾶθ τπιπ ἀο᾽πθ ΑΘῆρο Θπιρίδηρθ, α16. γ0}] ροἰβιϊρον Ὑ͵οππα 86} --- 
Το Τημη]ὺ αἴοβθ5 ὑἱο δἰ ππίρθα ἀπα βο]ιῦπθη ἱζ8ρ0, ἰδὺ ΤΟ] σοπᾶον. Ὑ͵θππ ἀπο ΨΟὨ] 
τηϑποθ οι" ἀαχοῖ 418. παν] 0.16 Εὐτ το ππι πῖ8, 186. ππΒ ΡΘΡΘΌΘα δῦ, ὑπ ἄϊθ βἴοι 1π- 
Φο]ρῈ ἄθυ Θροϊγαϊαύίοποπ ἀπ ἀν 16, ΞΟΠ νοΠ]οπάοῦ, τγοῖ ροίδνυδου 15 ἴῃ 
ροιβέϊρον ἘΣ ομ ἢ Π18, 80 υγϑὶν 68. ΠΙΘῚ τπῦρ]]10}1 δῦ, 80 ἰδὺ 6" ἄθοἷι ποοῖ πἰομὲ σα 
ϑπον ὙΟ]ΠΚοΙητηΘη οὗ σου ΒΘ ΠΠΡΌΠ, αἴθ ϑυβὺ ποῖ 6 ρΡοθοθη. ΑΓ Ουβθομπηρ' Σὰν 
56 Πρ τοῖν παπᾶ σὰν ΘῈ8] οἰπύνιυὐ. ἡ ΔΝ ὁππὶ αἴθ Αθἰρ6 γἰσύα 611 ἴτὴ ζουη ἄτη βὐθοῖκύ" 
ἃ. π. σγοππῃ αἴ γο]]Ἰζοιηιηθπθ Ἐπ]ς, ἀον (ὑοὐνμοῖύ, τὸ 488 ΗΠ ΔἸ γοῖοι, θυ ΑΠ]αρο 
80} ἐπ ἀϊοβθι πϑῦ τ ἴομθα Ἐσκοηπέμϊβ, αἴθ τγῖθ οἷα βϑδέκονπ ρος θοὶ ἄθν Βομῦμ- 
πηρ' ἴῃ πη ρο]ορὲ ᾿ἰδῦ, γθυθονρθη Πορὺ, .50 Πρ 80} αἴθ ὙΟΠοηπηρ' νἰτ πο }]} 
ΘΙ ΟΤΡῸΝ ἴῃ ἀθηθη, Πἴ6 88 Δα ΠΘμτηθη “" (ΟἋ0᾽ Δα ΠΟ μπηθῃ τὔπποη) ἃ. ἢ. ἄδηπ ἰδὲ 
8Ό0ἢ ἅϊ6 ρῦποηθ ΟΠ] Θπάπηρ' αἸθΒο οὐ Πδθοποη. ἘΣ Ἰτοπηὐτιῖ8, ἄγου Ζ161 16 70]]- 
Ἰκοππηθπ οὶ ἰβῦ, ἀον ΑἸ]ὰρο ἡδοῖν ἴπ α16. γογη ρου Δ Θβθὴ. Εϊποίπρο]ορὺ τπιπᾶ 
αὐϑομδὲ ἴῃ ππὸὰ ἀπο αἴθ Αβίζοθο ππα 6 Ὑ ΠΙΘΗΒ ΡΟ μοῦ, οἷ8 σὰν ΨΟΙΙΠΚοπαπιθι- 
μεῖς ἀαυῖη. Τὸν Αὐϑαάσνποῖς νἰσίθ}1] (δυναμει) 1111 ΔῈ νοση ρθια ΓΘ πβρ Ὁ18ὺ 
βοΙροπᾶθβ Ὀοβᾶσθη, Νίδῃ ᾿οαθίομητιθὺ ἀδπ}} ΘὕνγαΒ, ἀἃ8 ἴῃ βϑίπου σὺ ποὸἢ ῃ]ο]ιὺ 
ΔΌΡΘΒΟΙ]ΟΒΒ6Π. δῦ, ΜΓΟΜ] ΡΟΣ ἴπ ΖΌΚαπ νο]οπᾶθῦ ϑγονᾶθη τνῖτᾶ, 4150. οὗννὰ Ζάμπθ 
ΒΟῚ οἰποπὶ ᾿{1πᾶ6, (ἀδιιθη Ὀ61 οἰπθιι Κπαθθῃ, Αὐπρθὴ.,,.. ἐ ΘΠ (01 
80 ἰδβὺ, ἰδὲ πίομῦ ἀαββοιῦθ ἀὰ5 οτῃ ἀπᾶ τγὰβ ἵπ ἴῃπὶ βύθοιγε ἃ, ῃ.. πομῦ 1 ἄδββο!θ 31 
15. ἀἴδβο ας, αἴθ γγῖθ οἷπ Κουῃ νοὰ Ναίαν ἴπ τπ8 ροβαν δῦ, παπᾶ 85, γγχὰ8 Ὑ]ν 
ἴῃ ἄϊοβον πα  ν]Π!ομοη ΕΚ, ΘΡΙκοπποι, ἃ, ἢ, θ6πθ8. θυ μδθθπθ βοἰβύϊρθ Ξομβδαθη 6 Ρ 

ΘῈ 



68 Μ, ἘΒΑΝΚΕΝΒΈΕΠΟ, 

ὁμβὴὶ ὧδ κϑὴ ἰδμὺν μων 9 οὶ τὼν οἷς «ἶκθοὶ ἑὰς οἷος. κ3ὲ ἰδδορ ὁμδεὶ ἰλοοιδν» 

φρο οοιο μα μὰ. [ἰϑἷο .ββαδρ ομαϑ ϑοο :λδβαα) ὀρ) 9. οδμν οὐδ 

ΣΝ οῖο μδοιν (ον, γο , θ᾽ κ9ν ἐδγε9 οὐ ὥθϑοαα, Μμο 09. βϑὶν - μολν οἰ εθθν 

οιοδοΐν δάσο. Ὡς οὗνον οἰοιδὰν ἰδ μο ἰδοῦ μο τον μ ὀμδοΐ οἱ αθ. 

οἰϑο οὐκ οἱ μ’ς ἰγοὺ. φαλθο ολολυ! ὁδς ως αι. συμ βιρογο [50 . ρϑλλθο 

ἀν τὸς ἀθομλ μϑϑλο [δον πον οὐ εἰδαο διμο ὁμπ μαι, ἐο 5 ᾿ϑϑ 

μα ὅϑυσου ἰγοὶ ἐτοὶ ἀδο αὐος ἰμθααν ἰλαϑνλον . ἐδο μοίν νοὶ -, ϑιέθαα, 

ἰδωμάλαον νοΐο τροϑ ἢ 9. δο αὐοηὶν τῶνοι «ταλῦνο ῥάσον μὰς ἰδ δμο 
τῳϑᾶξ δὰ μο βαροαβο ἰβϑαδο :ἰκβϑόοδοο { Ὁ}. σομο ἰδοῦν τ ρῦϑο ϑυῬ ναὸ 

«ὄϑολλθον οὐϑ ἔγϑιο οἕας ἡ ἰδθοαοϑ ᾷς οἰλομθας «ῤυθ δι Θοομ «Ὁ Βα οἱ 

εἰκοὸν μοὶ [βοῦν ᾿ϑοιεθ ῥὸ ε9 εὐ ὠθι μὸ οδνομο ιθὶν θυ, ο9 μον ὦ. 

λυ «αοιᾶσδι» ς, ἤομσο οὐδϑομο κῶς γ0. ἰδδαϑον υο» (οὐ ΝΜ, 

αο ἰδδο τον ἰμμν τορος. μαυξος ομονν άϑοα αὐλοο ἔομοξ ΟΣ) μον οἷὸ 

δ᾽ δ ἐπμυζο, νοῦ οἱ δας ΡΝ ἰοῶν ἰδῶμ Ἀδαο ἑ ὀρϑν οθὶ Σ κΘ 

ἴδω Ἀδομθὶ ϑ ὀμδσαα, βαδςςς οΡΝΩ Δ ως κῶνον. μὄοηο ΙΞΙ'ΝῸΣ ἰρϑυγον 

δ. σον «μμο ὁμδε λό αὶ θοὰς ἰγοι . οἱ οὗν ἐς ὕο ὀϊξϑο δ, φὥομὶ 

32) ΘΟ» «μον δὴ ἦγον ἰδ γ: ἔχον ὀΐδον ἰϑχὰ θυ βιαδς φόρον ἰμϑανν ϑιοδοὶ ὁο᾽ γ9 
ὁμαρούοννας ἰξέθαϑι λοϑο δ : μαῦρο μιχθ ὅθο.. (μοι δον ιϑϑυϑο !, οὐδ. οὐ δον) μιϑδνα., οϑιὶ 5 

᾿ϑοΣ ἰααορθν ἰδ, οὐ ὥοος μαθὼν οἷο. βαλθθο ὁμϑο ἔθ, ἐο ὀιδρδονο 

Ὅλο ἱδδοο φοῦνϑῦ Ὅλο (Ὁ Ν δον αν μὸ οἷο Οἰβας θαυ [5.950 ὁμβ) 53. 
προ μαθν ὁμθο μαδον ἱδδν ρῶν ο τ]καλαθ (599) κϑυϑν μὰς ἔγοι ιβλο, ἰδϑι ἰὼ 

ΝΟ . βαήαϑϑο ες 3.5) Νρο ὀΐω ϑύωνο εἴμροα. Θοὶ ., ϑο 

ον 0.49. ὀμδθοαα Νον μὸ ἰϑίο : οαο ματι ὁμῶς «οσὐν ἰμμα Ὡς ων εἷμα 
ὄν,» ἰδ ἰδϑὺρ ρερωΐ βρροο βου «οϑυϑοῖλο .5Ν9 ὡς ρθουν Ρρο ὩοῸὀ, 

ὑδσαδο ἃς ἠογο. ἀξ οι μ ἰοὸς οοβνο Μ᾿ : δϑδαθϑ μ᾿ κυ θ δυμσεθο ᾿ςαεθ 

ὥδϑϑον. οὐομθο ὧν ὥϑλο αϑᾶἑ 9 Νῦν ἔζμυο ἰδϑιμ οι τίδιλλαμαιο ἰδοϑαο 
μϑδα, εἰδώρϑν ὥϑυλοὶκ δ. μοὶ μον Ὡς μϑα 85 ὑμῖα ἰγόμοο 5 Ὲ οῶνοὶ 

οὐδ οο μος, ἀσϑῦ μοὶ ον αθ βοχγοο Οθμα3ο ἰοῖδ» μάθοι, το 

ΚΑΑΘ ΑΔΟΣ . (οὶ ςϑῦ ἰδὼν. 5 ἰδίοις, .5Ν9 δοΣ «δϑυῦο δ, κϑοδν Α.γ5.. οἷοι. οἱ φὐλβ 

ιϑοιβὸςς Ὅς Ὁ. Θὺδοο οἰδα  τϑϑον ᾿ἰϑ0) θοὴν ὑσσνθν, κὰν. ἰθοθαν οὶ " 

ἴβξωρν ἰδβϑδο οὐϑιο μὸν. [μα ϑλθϑοσον Ο[κοὸν τοὶ. δι οδο ἰδες 15. οἷο λθμαγὸ 

κϑοΐγο οἴμοι ᾿υθνλο βομο ονονοοὶ Πὲς. οδνάϑς, οὐ Δ) βαϑαϑο -θὶν - τὐλ55 

Ιωμῦ Ὄοο τσ ον (οὐἱ ὔϑσο ΘΝ σον οὐ εἶμ οὐ γ55.0 φομδος οὐἷς 9) 

μ τὰ ἰοο ἰεθ τϑὶ» ἐμοὶ ὥϑθο .ἰυΐο ἐμ ον ο τ οοιδοξο κϑῷ μοι θ 
ἦγον τον αϑοι «ϑὶν υδβοδλοΣ ον ἰγον  αθ ὁμλα μκ65 ὁμδυὶ ἰε9 θρ. 
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(οὐμποῖς. ΝΙομὺ ἰδὺ οὗν, σῖο ἀΐο (ΤΟ Έ]Όβοη ἔλβοὶη, αἴθ Ἐατθη 8 ἴῃ τπιη}8. οἴη 
ΠῚ Π ἄον (ΟΕ Ποῖ"; ποῖπ, αἴθ Απ]ᾶρο σᾶπι Βομδιθη ἴῃ ἀπ8, ἀἷθ ππ5 ΓἈΠ|ρ᾽ πιδο]ῦ 
ἄσῃ ΟἸαπα ἄδν βοππο ἀπ χαποιπιθα, μϑῦ πίομν ἀἴθβ6100 Νεαῦαν υνῖθ ἀϊθ βόμμθ 561088. 
πο. ποις ἀϊο Αοῦνα ὑπ 4885 γγὰ8 ἴπ ἄθπὶ ζοσπὶ βύθοκυ" ἃ, ῃ. ἀπο ὑσομῃ 488 
ον ἴῃ πὴβ ἰλ]Ο]ρῸ ὅθι Θροἰτα]α ίοπθη ἴδ᾽ αἴθ Ππρθ ππα ἀθ6 αἴ. Βουν  γο]- 
Ἰοπᾶθι ἰβῦ, ἰδ Ο8. ποοῖ ποῦ ΒΠῈ5 ΘυμΡοπ6 ροἰβύσα οίθθθη ἀπ Τὰν θη ἐΠ15 
Αοὐξοβ; ἄδπη αἴοβο Πίηρο χοίρϑῃ ἱπιπθν πθο], ἀα ἢ 6." οχίβυϊου: ππᾶ ροβο θη Ἰχδὰΐ 
πᾷ βουρῦ, ἃθμον πο ῦ Ζοίρθη 516. βοῖπ δ θβθῃ βϑὶθδὺ; ἀθββθῃ ΟΠ η6 10 ἡτανὶθ πἢ8 
ἴπ ρομ τη ἰΒυ Ή]]1ον" ΝΟΥ Πα πρ' ἴπ ππΒΡ ον ἸΚνοα {ΠΟ Ποῦ νοὰ Απίμπρ᾽ 8π ἴῃ ἀἾΘΕΘΡ 
ὈΏΒΤ ΟΣ πδϑ ΡΠ Ἰοπο. ΕΟ πα πῖβ ττῖθ ἴθ οἴποιῃ ΒΙ]Δ6 465 ΙΚὔμπϊρβ γϑυ]ίθιιο, τσῖθ ον 
Ἦν βαρὺ: ,{65 ἩϊΠΊΠΙΘΙ σοῖο. ἰδὺ πὶ ὁπό} ἀσηπθη“, Εἰβ δῦ σγουάθοιζῃ ἀπροὶ αἷθ 
Τιο  ἀοιβομπαίξου ππᾶ ἩΪ τὰν ἀθη ἩΘΠΙσοα ΟΠ μαι, 616 σομ 8]16Π β᾽ πη] οἴθη Εἶη- 
ἀν οίζθη βἰοι. σοῖπ ροιηδοιῦ ΠΡ 6η, πη ανγϑι παι Ὑ718 ἴτῃ Ξρίθροὶ, δη θι πηρβυγοθῖβο, 
ἴῃ ἄον 5ίυθμᾶο ἄθβ (ἀθθθίθβ ἴῃς ἾΘπ6ι ὈΠΘΌΒΒΡΥΘΟ]1 ΘΙ. Ἰυπύχοκαηρ' ἀπ 50] ρθη 
γοππθ, βουνγοῖδ δ Ὠΐον ἄθῃ ΕΠ Τρθι σαΐθῖ] ρα ; βοῖπο ΟΠ] οπάππρ' Ὠνηρὺ (ἴδ 
Πρ πιοῖπθ Απουβέθμιηρ (Ὁ), Τοπὶ ἃπο}ι ἴῃ ἀϊθβοια ΠΘ θα πϑο χα αρθη ὑγοὶῦ ππ8 (ΟΣ 
ΒΟΥ. 0η6. Ῥασῦ]αβ 8ῃ, ὙΓ6ΠῚ. ΟΣ ἴῃ (ἀϑθούβίομμῃ 8180 βαρὺ: φοι σῈ 06. 66} ἄδπη (Δ οἰδὲ 
ἄδυ ΥΥ εἰβμεῖδ πᾶ 46." ΟΥἸΟΠθαλ Πρ ἴπ βθίπου Τὐν Κοπη πῖβ παι αἴθ ΑἸροι ΘΌΡῸΡ 
Ἡθυζθη πιδροι [6116 τγοράθη, ἀαβ 1Πν Θυκοπαῦ Ὑγθίομθ5. ἀ16 Ηομπηρ βοῖπον Βουα- 

βαρ ἰδῦ πἀπὰ Ὑγοομο5. ἀἴο ον ΟΠ κοῖ ἐ βοίπθβ Τὰν ]).68. πηθον θη ἩΘΠσθ. ἰδὲ“ (ΠΡᾺ. 
1,18). --- ΑΙβο οὔνγαβ δηᾶνοβ ἰδὺ αἴ6 πδὐ ν]]1οἱ6 ΕἶΡῈ, ἴῃ πη8, ἰὼ αἴθ ἀ16 Εὐκ, (Δούῥοβ 
διδοαξαπρβυνοῖβα Πἰποίηροιορὺ ὑχουσίοπ ἰϑὺ ἴῃ ὈΠΒΓΘΡ δαψ οἷν Ὑγ10 1ῃ οἴποπηὶ 131166, 
ἀπᾷ οὗνγαβ ἀπᾶνοβ ἰδὲ ἴθ δὰ8 ἄθῃ Προ] ϊομθη 6 αἴθ ΒΟ ἀπ ἄϊηθι" 418 
Τῖηρο θαὐντ τοί ; αἴοβα ἄροὶ Αὐύθῃ 0116. ἀπ8 211" ΝΟ] Θπάπηρ' πον {ΠΡ] θη 18), 
ἄρτνοη Βομδμμο πη ἴῃ ΠΠΒΓΘΙ Ὡδύ ] 16 η Τὺ θη π πβ ἀπάθαϊιπρθνν οῖδα ρβΘΡΘΌ ΘΠ 
1βῦ, ϑιῃρου άμσοη ; ἀἴδβο Ἰούσέοσο ἰβῦ Ὁ}16 1 ὩπΒαΒΒΡ  ΒΟΠ ΠΟΙ 65 [Πομῦ, {ΤΆ ΒΒ610 0. δύ 
αἴ ΒΟ ἀπὰ ἄϊθ Αρῦρο ἀμ ἄϊθ Αθθσθ νοὰ Θρθῃ ἀΐοβοπι Κουποῖ ἃ. ἢ. 1 ρδτν 32. 
ἀδβϑοῖθθ ἰδὲ αἴθ Τίθῖνο, αἷθ [0 αἷθ ὅ66186. 8τι8β ἄθῃ ρου] ϊοπθη 8} ΟΥαμ ἀον 
Ἡΐαρο παπᾶ ον Β]ρ. ΒΟ γοὰ ϑαβθη 818. ἴῃτ ΝΑΒνηρ' ΔΙΊ πηο] Ὁ, ὑπ ἸΘΠῸΒ 
(μα ιν 110}16) ἘΣ κοπη ηῖ8- πη ΤΠπ θυ βομϑἰ ἀτιηρϑυουτηῦρθῃ, ΡΝ αἴο Ξίϑο]ο μα ρἔβπρθη 
Ἦδὲ παπᾶ πὸ ἄδπι 86 ἄϊο βορθη σϑ] θη. δα πρὺ --- αἴ βἰ πα ρδηΣ δ ββοίο 
56] 08. ὑσϑπη ἄϊα Ξ66 16. βόιοη ΠΟΘΙ ψΟΠ]οηοὺ ἰδὲ; ἄθηῃ 8110 Ανέοη (ον ρὶς. βἰπᾶ 
τἀπὶ ἄρθν οἴποα Ψ1Π16η. Παταπὶ ἀπ οι βομοϊοῦ οὐ ἴον: αἷο Εὐ]τοπη 8, αἴθ ἀϊθ β6 616 
νοι δσβθη ὑπὶ 5101} βδτημηθ], γΟΡΡΊ ΘΙ οὖ ον ταὶ ἀον ΗΪ]Π16, παπᾶ α10 (ἀγβρυιπρ]]10}16) 
ΤΡ Κομπεηΐβ, ἀ1α 6 δα θηνγοῖβο ἴπ ἀἴ6ὸ Ἡδ]α βίοῖρ᾽, γϑυρ] ον οὐ τοῖν ὅ6ν. ΑΘῆνθ; 
ἀ85. ψἱρκ] οι Πιϑθθη βἔθοῖσυ ᾿πὶ 65 ΑΘΠρο, 86] 08ὺ ὑγομη αἷθ Ξ6616. ἴῃ γ8 ὙΟ]]οη ἀπιηρ; 
Θυροϊοὺ μΒαξ. Παβ αἴ Βοιν α ἀπ αἴ Ξροϊτυ] αὐ οηθα ἀθθι:" ἀϊο Ναΐτνθη ἀπ πἰο ἐβ 
ϑπᾶγοϑ Ἰθησθη 815 ἀδ8. παὐ ἐν] ]0Π6. ἘΠ Ἰτοη τι ἰϑυουτηροι, (ΒΒ. 58 Δ ἸΓΟΡ ΠΡ] οἷ οἢ. ἴῃ ππ8 
οἰπροϊορὺ ἰδὲ, 44 ν]θ]τηο}ν 8116. πΠ8 Ζῃ οἰποιὴ Ζ16], Ζαπὶ γο]θπάθίοιῃ ΔΓαβ ΟἹ ἰβεὶ, 
χὰ 76 πθν 86] 1ρδη ΕΥἸκοπ 18. ἔρον ΤΌ]]Οτ, (8. οσοιρθη ππ5 Το]ρομᾶο ἀπιΌ δι8 
βοθονο ζθαρθη. 61 β6]ρ Ταν ἃ βρρίοπῦ ον. ἅϊο Θροϊζαϊα όπου. δα! Θσαπα ὅθ 
Βομῦρέπηρ ε ; ΠΙ6 ΗϊπΊπι6]. δι χἤ]6π αἷο Ερο (σοὐδοβ οἷοι“: ον ΠΟΙΠρῈ Ῥϑτ]ῃβ 
Βομσ δ: φϑαομποῦ ἄθη Ἡθυνπ πη ἴπ βοίποη (ἐθβομόρέομ. ἢπᾶοὺ ἴῃν ἱπης., Παβ αἴθ 
Βρο Κα] οπθῃ ἃπ8 ἄθν Βομυν τϊξ ἄθυ παι Ἰυ]] 6} 6 ὴ ΕὐνΙταπη δ {6 ΡΟ  ΠΒ τητηθη, 

Ῥουγοῖϑι ῬϑΗΙ ͵ονα: οἴοῃ. ἤπάδ α150 ἄδβ (ἰδβοὺσ", οἷο, (Βὕτα, 7,21); υϑὶ. Ῥυὕτα, 3,16; 

Θθοπβο Πποῖβὲ 65. ἴπὶ Ἰκαυμο]Πβοθθη Βυϊθίθ: ἡποῆτην (8 Ὕονν, ἀδβ ἴπ θῦσο Ναίαν 
ρορῆδησι δῦ ἀπ θα] ΒΞ 6]. 5611ρ πιο θηη, Β8Π Ἐπ ἰρ' 8 (080. 1, 91), 

Βρβομίοι, νῖθ πΠΒ6 ὈΟΥΤ ΠΥ Πϑύγορ 6:" ΤΘΙΡΘ" 16. συσοὶ Ἐπ πῖ886. Ζπ ΘΙΠΟΙ 

τιδομύ, ἅ16 οἶπθ, στ ἄθυθηι ΑΠπδῆπιθ ον ἵπποη τῆν, ἀπ αἷθ ἃπᾶτο, 416. σὰν Ἰηΐον- 

Βομοίἀπηρ' (Ξ-- διακρισιρ) ἴπ ππδτὸ Ναίαν ρορῆδπαὐ ᾿Βὺ, ππα πιομὺ πυγθὶ γουβοἰθᾶθπο 
ἄδτυϑιβ τηϑομξ., Ὗ δππρίοΐοι ἄδ5 ϑδαθουνι σὰν ἄθοσα πὶρα, 5ὸ μαῦ ἄσοῖι ἀδ5 Ἰζοντι 

ἴπ ἄδν Αϑῆσγθ βϑὶπθ Αϑῖρθ ποῖ πἱομὺ θοἸζοιππηθη" ἃ. ῃ, ὙγΘππρ] 610} 1688 ΤυΡΙο πα 8, 

πο ἘΣ 

τσ ΞΕ, 

ΞΕΡῸ τς 



τῷ Ὕ-. ἘΠΑΧΚΈΝΒΕΠΟ, 

320 ὦς ἰὰ ὥνομο βμάβαθον οἱ μναα Μκο τ] 5 ρλϑ καθά δυβλ μον ἰδὸρ. 
ἰοθις Ὁ κὸν ρου μοὶ ἰγοὴ θοὸν δροίο Ἀβαλοαὶ ἰδδυλα οϑο ἰβομβας. οἷς άϑμς ἢ Ἀἱ 

ον ἔς θοῦ κῶν οιϑ μα. λον» μὰς, βὸ9 5 δὶ ὁμια οἱ. ἐμγε9 οἱ κα ὡο 

ἰβϑίνδοο ἰδεϑὺ δ κἰαχθον εἰδὼς ᾿νοῦ ῥον ἱποαα Νμ“ρὭο ᾿ῳϑοον μω 

δ Νθο. .ϑοι βθος ον ψοΐο τ ζῶν ομο ἔν δο ἴδοις ἰο τ] δγαρυοῦ) 
εοιδοεθ ὐα δϑ ἰδίου μοἱ ὀμϑὸ λραθι δβορον οὐ εἰδδαδοδθο ἢ ἰδδιμ ὥβροα 
μϑιονν ομρασ λϑ οὐϑδαλ]ν νι, τ γαλζνδν λαΐροῦν ὁ ἰδιιάβαθν υοἱ λα ΝᾺ ὁδὶ ἰοο 
Ἠο" ΜΝ, ΆδλοΣ Οἰυδοδονδο { ϑϑιο. οοΐν. ιϑϑηθ ομῦο εἰδαϑῦι, ροβν9 ὁο δας 

ΜΠ εἰμααοὶ ϑϑϑ ϑοΐβνοςς, ἰθςς ἰδ οἰναυροιοοθο ἴο λκνα9 }|ο 
βοιθ τὸς ὅθμ τα οῦλο βυθοῦ, σου οὗλον ἥμῳς οδϑο «λα δ) δωΐο βαροαϑῦνν 
μὰ ραυο τῦο το Ὁ). μομ» ὦ ἡ νοὶ «σαν ἰἰα ολο μὸν. ἰμλονν 3 
Ῥερωῦνο οἰ λθα. οἷς Νμοο ᾷ-Α ΘΓ ΔΩ Κι σον γ5. ψὗνο 'ϑῈ ἔκϑο :βαβϑαυἹβο 
Ἔα φέραν» }αϑ. }|Ξι αβο ἰδιδνϑαδδο ἰδιλου ον δυο οβδια οὐνθο. βθνϑοι, ἰοδι 
" ἴδο οἱ νὰ καθ δ ὼς; οἱ. ἀαλθιίαδον, ρϑιὶ μαλοοιθὺ οὐϑοὶ .. ὦν 

Ἀν μ53οι. εἰμαθ οὕρον δ. οἱ ἱμωσθῶς, οἷς οἱ . ϑιοδλοςς, οξδοο ὀμπὺ ἰδδοαν 
ἰγρδῶνς, κυξαν αϑοι βὸ.. μοὶ ἰγοθο ὅα τα. οὗν σοῖο» ἰδ. ὗο ᾿ϑρο ϑϑνσα, 
αὐΐδϑο «ἰϑομϑμοο αὐολ. ομλο ὔϑν (ϑοῖν. ἌΝ τς ὅρρο Ῥαϑο!ν υο15 

οο᾽ «.6.-ὸ οὔμπΚυ ἰϑῴο ὡτυδα δὰ 11} κὸν, αὰς «οὔϑρδλοςς, δας 4, θοιτ) 
τ βοῦν» ον λὰν ςαϑν ᾿λλο [0 1ο. 7 ῥϑιμο οοδοὶν τ μοὶ βθομο μ} Ὡς 

Ἑμν 9 μμλθ Βὸμο μοὸ βόδι υμὶς μδαϑ ἴδ δὲ μὐὐ 
33. μΜμοϊ -ς Βκ5 οἱμοὶ θοῦ οὶ. ογαδιοι, μ᾽ ϑρλομβο οὐ οἱαθα κα. οἱα ῥλα 
Δϑν μαλ οις 50] θοῦ ᾿ρομρϑοςς ϑοῦν. ὐΝο. «νον λοδιν νοΐ ρου ον 

Βοο . «ϑοια νον, Εϊῷο ἰμῖδδοο [μοῦ ωοιδωο μοοδ δον μὸ Ὡς ΜΙΝΩΣ 

τοιοῦ δος Νιαλο Ὅλθλους, οναλοΣ αδσὸς (99). οϑορὸν ὃ ῥϑο σον. 5 αοϑδα 

ἰϑιας γ9 αϑι ο να ἐγ μιϑδν ἃ, (οἷο. δα «ϑομέϑου Νρσο δα δ 

μοβοο τς μῆῖβο ᾿ἀκομβοο ὑθοο οϑαλοο λον» δὴ οὶ υἰοαδα, οἷο. κοι 5.}} 

ἰδβαθὺ Ὡς. οδοΐ ἀλλ᾽ ϑομαβν ἰοδιροδο Μία μκθν ϑοβνο οὔνον, Βαασα 
τῶσαοϑ. ὼς), οὔῦλο οι, Δὸς, τον οὐ οἱ Ναβαυ ορπ, κἱ ἰδααδ ! 
αυμαων οὶ οιϑ. εόλοβ ἂν ὅσου οὗνοο το α Ὁ δα. ὠϑοῦ τ θοοννγο 

τΥ τϑιθ υ᾿νο Κοὸς Μδο ἔχοις μδυδανο ανανς,  βλοον οἰδμαῦ μῳς ὥσθ. Ὁ 
υυἱμοῖ «Θἷο κϑ υἷας ἡ ἐβδροὶ λοδνιο :αρονιν οἰλανι» ον φΐ ἡ ἰδοσδος οὖν [δρυΐ ἰδαρο 
δ ο ϑοδαβαῖ» λομαγο τον 19’ οορο ᾿ σα, ἰμθνν, οὐ» οκοίσας. λαὸς 
Ξώϑοῦ. αϑ ὧδ» το νοΐο Θαυ υλόϑας ἐ Θ᾽ λάδι ἰλαλαθο οἱ ψοὐ οἴω θὺ ΟΣ τϑὶ 
οεϑὲ ἰΐμᾷςου Μὲς αμδν ἐν δ ως πο -Μμροΐρ ἔρμαο ὀμθιϑ αᾶ, ἤρραβιθοὶν το) κοδνο 
μϑαν οὔοῦ οὐαλχιο φαΐ ο ἰμῃεθ οὕμον ΘΝ οῶνον εν ὍΔ», ςοοιδιοοίδια, Νὰ Διο 

Δ δὰ »μόγ δ ῥθο ον οοὶ ϑϑδαλον μὰ) δὴ υλομαγο ἤμμογ ἱμαθ ὑοηο . ϑαυὶ 



Ρ 
ἘΠΑΘΉΠΙΒ ΡΟΧΤΙΟῦΒ. γ1 

αἷς γι ννῖθ δἷη Θδδύίχουι ἴπ ὈΠΒΓΘΙ Ξ8616. Θιηρίαηροι. Πᾶθθη, βουνοὶ 68. Εἴθ τηῦρ- 
1|οῖ 1δὺ σιπ ΨοἸ]οππηρ' σΘἸτομηπιθηι ἰδ, [ 5ὸ μα δῖθ ἐνοΐχζάοτη ποι πίοι ἅϊο 8}- 32" 
80. ]Π]Θβθηθ Ὑ ΟἸ]ΣΟ ΠῚ ΠΟ ΠΠοἷὉ οΡροιομς, δαπη ἅδ5 οἰπένι δ βαρ ον ἴπὶ ΕΙρΡοπάθη: 
ὍΘ (88 ΚΌΙα γοη (61 ΑΘΠγο ἔνοὶ ἩΡᾶ, τί 65. βοῖπθ Αθῆγθ θυπδιξοπ", ὙΘπη 
α16. βΐθεϊθ 8116 ϑδαΐοι 1 αἴθβοπὶ ΤμΘ θη ἀπο! σοανθοῖλοι μα παπᾶ ἀστοὶ ἄϊο Βτ- 
Ἰκοπηξηΐββα δὰ5 ἄθν Ναίαν ὅδν ΟΠ δρ απρ᾽ τι δι5 ἄρα ΒΟΒνΠ βθα ἄθ8. ἢ]ρ. (οἰβἔθβ 
Ζὰν ΟΠ Θπααπρ' ρΘἸζομμηθη. 1δὺ πη, νῸη. ]ΠΊθιὴ Τυάίξοιιθη δρμουχαμαξ, βοϊθυῦ βουγοὶδ 
68. Βῖοι'" τηδρ]1ο}) 180 --- ἀ8πη παὺ βἰθ 186 πμδαββρυ οὨ]Π]0η 6. ΕΠ ΡΙκθηπἐπῖβ ουσοίομς, αἷὸ 
ἈΠ ΆτΡ5. ὙΘΥ 1110 Τὰ 1ῃγν 186 απ πππὶ γ ΟΠ] Κοχηπιθη ἰδὺ, ἀἰο Ἰοἐξὲ παι τυῖο πη Βρίθρο] "ἢ 
πα πὰρ νὸπ θη ΠΟΙ] ρθη ροβομδαὺ τσὶ, ἴθ πδοῖ ἀπ πβὸῖ δου 4116 ΗΠ Π]οη "ἢ 
ἀπ ΤΘΟΙτΘη. ΟΣ ΡΟ ΠΏΡΘη. Βηὦ πη ἴῃ [0 } ὅ88. τιπαιιββρυοομ]Ποῃο Τήοπς ΒΟ ΒΠΘΗ ; 
παπ ροὺ 65 θη Ἰύθηποῃ, ἰτοῖμθ ον ἈΠ ΘπΠοῖξ ππα Ἰκοῖπὸ ΕἸΜΌΠἀππρθα ταθ]υ, Βοὶ 
αδΡ Δ]Πρ ποθ ΑἸξουβίθμπηρ' ἈΡῸΣ τῖσὰ ἀϊθβθ ΕἸΡΙσθηπ πὶ 8]16ὴ Ὑυππηένσθβοη 
Ζαϊο1], σι ομπ οοι σὰν ᾧπ8]. ΠΏ88Ρ ἸΚΘΡΙ 6] ἰδὲ οἰπθ ΕΣ] ιλατρ' 65 ὙΝ οὐέοβ ] 
ὅοβα Ὀθὶ Ματκυβ 4,Ρ0: ,0 5. ἰδ τηἱδ ἄθι ΗΠ ΠΊ ΘΙ Θ᾽ Ο] 8158 ὑγθμῃ οἰπθι ΘΘΙΠΟΗ ΔῈ 
θη Αοκον βύσθαῦ, ππα ΒοΒ Ὁ ππὰ δαΐβέομς, Τρ’ ἐὰν Τὰρ'; ἀπ ἄον βδιπθ πυβομδι ἢ} 
Βθύᾶπ ἤπια ἀδβ Θ.᾽Β τηουτῦ. Τόπι ἴα Τρᾶθ Ὀνπρὲ αἴθ ΕὙΠΟΒ , σαοτβὲ δπέβέομε Β 
ὅν Ηδίτα, ἀδηπ αἴθ Α6}}158 πιπᾶ 50 }}}16 8 ]10}} ἀἃ5 νου] θπάθεθ ὟΥ αἰ σθη]ζουη ἴῃ ἄον Αοῆνα, Η 

ὡὔ, ««. ὁἱ ϑελοντες σινιασαι ἡμὰς πειρασμοῖς ἢ τὴν λογικὴν δυναμιν τὴς ψυ- " 
χης ξητουσι ἡ τὸ ἀπαϑεᾷ μδροβ ἐν αὐτὴν καταλαβειν διισχυριξοντῶι ἡ τὸ σῶμα ἡ πανται ᾿ 
τὰ περι τὸ σώμα. 

Ἐν τοάθῦ νορ θη. τη ΘΠ 6010 ΒΟΒΠΟΠδη. παπᾶ ΑὨρτι θη, ἄϊθ τοῖν νοὰ ἄρῃ Πὲ- "ἢ 
ΤΌΘ Π. ΒΒ ΖΌΒίΘ 6. πᾶ 6π. Ἰζαατη σοθθη τ" ἀ10 ϑέραβο ἀπῆν ἄν β πδ0}} ΤΟΙ πιβα]θιη, Ϊ 
ΘΙ ΘΠ. 56} 16. ἘΠ 6])6116} σΘρθη. ὯΠ8, Β[6116 1} 510} ριϑν ἰϑύος σῦπι Καπηρῇ, Ὀυΐηροη 
8. ἀπ ΠΟΙ Π 1161" ΤΠ 21 ΒΟ, ὈΡΘΟμθα. Πορνον ππα γυβπο θη 046 Αὐτὸ 65 
ΚΚαιαρίοβ. [16 οὐβίο Αὐνὸ ἀθ8 ζαπιρίδβ, ἄδβ βἰ ἄϊθ γουπιπερα Κσϑι ον Ξθοῖο 
σὰ ἔΆΒΒΘΠ ΒΌΟΙΘη, τϑηπι 80 σοί ὺ ποθάθῃ, τῦῖο ρθρθη ἄθη βέο] θη ΒΑΡ. ]ο ον : (161 
θοῖκαπι σὰν δύνα Εν βοίπθη Ἡοομπιαὺ ἄρῃ Ὑδιβίαπᾷ ὅθ Ὑίομος ππᾶ πδομάαπὶ 
56 118 « ἅπηπιθν Ποῖ ὁ γοῖ 8116ὴ βόβθμη ὑγονᾶθη Ὑχαν [ πσαρθ οΣ πυϊοᾶθυ γϑυηϊη  εῖρ;, 33᾿ 
ὙΪΘ ΟΡ 86] )8ὺ Ρ χϑ] Ὁ; 6} αἴδβον Ἰζαιηρ πη βὸ β  πμνὲ τγογᾶθη, τνῖθ μοὶ ΒΏΒΘΡΉ, 
αἴθ ΟΡ Ὀθβθαβθη τηθο ιν, ἰπάθπὶ ὁΡ 488. ϑἄθ]ϑέο Ουραη ἄθι' 56616 (θθθῃ τὸ λογικον) 
νοναϊσὲ, Ζππι ἀν τέθη (θ 6 Καπηρ "Ὁ βἰθ ὅθ Βὕβθ δα ἀϊο Αὐθ), σθηῃ ἵππὶ ΤΙΘθον- 
τηϊἐῖρθ, ααΐ 1ῃτ8 ΒΘ ΘΡ Πρ κοῖς ΕΠπρο Πρ, θυ] ββοη τνοσᾶθπ, ΒΟΒα]ἃ εἰδ ἢ τη, 
61] 5ἷο σαθυδὺ βοΐηθ Αὐὖ ΒΗΡΌΠΟΙΠΠΊΘΗ ΠΆΡΘῚ, ΤΠ ΟΣ] ββοι βἰπᾶ, τγοσᾶθῃ βἷο ἴπηὶ 
Ὁ νὉ Πρ’ ἴῃ αἷ6 Ηδπα βορθθομ,.  Θρθη ἴῃ ρΡῸΒ βομξπ]οῖθη ὙΥ ἀπᾶθ]5 {Π]|6ὴ. βἷα 
αδππι 8ῖιο} ἴΠν ΗΘιΖ πὶ Βοιδ πα ]Π10Π6ν 1 βυθυ ΟΠ ον ΤΡ] ἅτ, τυῖθ θα Βοὶ Ξπηθῃ, 
Μδπὶ, Δαν οίομ, ῬδΡαἴϑαη πη θη ΔΓ Βα] ]ΠἸΒποση οἴπο, ἴθ ἴπσοη Ναπιοη ταῖξ ἴΤη- 
τορι Πμσθα (ψευδώνυμοι Εὐχίται)}: ἃ 8116 οὐ! δίδη βομδάθη ἀπ ὅδ Ψουπαηθέ ὍἋοΡ 
Ξθοῖο, Βοὶ ἄδθῃθη, αἴθ δὶ ἄθπι ον ΤΠ ιοἰ ἀθηβομδίξοη Γαπῖρϑη ΤῸ] ἄδν ΞΘ’ 616 Βομαάθη 
1τεύθη, τααβ πιϑῃ πη συ βο μοι θη, ὁ ἄδ8 ὅπ ἀθπὶ ϑυμίκον δἰαῤιαπᾶ --- 5ο μδὶ Καἴῃη 
ππᾶ Α})61, Εβαπι ππᾶ {8 ]τοῦ, ΑἸοχαπᾶθν ἀπ Ῥαῦ]τιβ, ἀρᾷ πθαῦθ μοὶ ἄθποη, ἃϊο ἅὰ8 
ἘϊΗΒ1Θα] ον] οῦθη. Τἄμσοπ; ἀον Βυβον ον υσοῖβ ἡδιηΠ οι, ἃδβ Λο1 βέγθηρ' δβ:κθἐ ἰβοιθιη 
ΤιΘθθπ πππβι8 6616. χὰ σουπίβθη Πθρτπρθη Ιου ροποῖρὶ ἰδὲ --τν οὔδι οἷν ἄδ5 εἐπι- 
ϑυμήτικον Θυτθρὲ Ὑγ]ρα, Ὑγῖ 61 Τα ἀπ ἀπβρθη [Π ΘΙ ύουπ; πϑσίο ον (ον Βῦϑο) 
50 ἢ). ἄσο!! ΒΟΘᾺ1 δὴ ἄοπ ἨΘ]άθη. Βἰπίβου τιπᾶ ἄθῃ ρυόθθη Πανὶ ἀπᾶ ἀπᾶτο, ἄθυθη 
Οὁβο Ἰο θη ππβ Πθθυ]]θβουὺ πα! Βοίβρίθῖο {ΐπ' αἴθ Απρυ δ ἄθ8. Βύξοι ϑαῇ ἅδη 
Τ 61} βἰπᾶ ἀἰθ Ἰζυϑη κοῦ ἄθ5 Πυ]ᾶουβ ΗΙοῦ, 88 Πιοίάοη 68 Ῥϑαΐαβ, 85 Ὑ εἰἢ, 
ἄδ8. 18 σάν δὲ ΒΙαύρθηρ; 1 οο. Ὑ͵ομα ρ]οῖοι πιϑμοὶια δ ἰθιβέδπά θη, ρίπρθῃ 
ἄσοϊι γῖ616 ἱπὶ Ἰζϑιηρί πηΐθυ, τγο 1] 5ἷο δὰ Ν᾽ ἐτ Ὶ Θυδαύ παξίθη. 6" Αὐπβᾶνποϊς 
»(δ8, 88. ὑπὶ θη 1261 δύ" ρομῦ δα ἄθη Βοβὶύζ μοὶ Ηϊου, απῇ ἀϊ6 Βομνγοίπθμονᾶς 
γομ Οδἄδτα οἷο. 106 Αὐιβάσποις βαρὺ" (ξητουσι) δῦ χὰ γουβύθιθη ἄδνοῃ, ἄδβ 
65 ἴμιπι ροβύαθθοι υγίγα; δηὐνγοᾶου γ761] υχῖν 1πτη ΑΠ]δβ ρορθθοπ ΒΔ θη, οἷο." νΘΡΌη 
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73 Ἧ. ἘΠΑΝΚΈΕΝΒΕΠα, 

Ἄμλο μᾶς. δα . ϑίασασ Δ μΕ νἷο ρα Ὁ Μο οἱ τς θο ἰοὺ 

"νοι λοο ἰδααα ἢ Ὡς ἰδαδο υ βόταϑ. κϑλν ὰν ὁ ἐκ βυσοῦ Δ μὸ . Δα ῥαλο 

ὼς το τς οδο γος, ὁμρον, αν, ̓ αδο Ἀμο οἰδααδ ἰδαλον, Ιοὐϑι ὀιθβθα 

43. κΚο) ἰόν Με μὰς οὶ. μϑίο.. ᾿ϑὺ  μεδιασοο [κῦς ἱβπβαᾶων μα 

ΤῊΝ ἱνδο μον αὐ οἶμθα ἰἠο [Ια ϑνθλοο ἰϑαὺ οἰ Δ δο 

Ὁ μοὶ βοδϑι 3 ομβα δ ϑοὶ οὐ οἷν ἔβς τβμαο ἰροςθ Οοιοδυΐ μοὶ [μῦδϑ. ῥο ἰδδον οομὶ 

ἐμοὶ ϑιοδυΐγ οβαϑιθοὶ ΜΠ νμαϑις ἔμεθ μα. οϑνς νξαϑα ἴμοςϑν ομοϑροὶ (θοῦ τον ἔπε 
ἰλομονο ἰθδυδαο μὰς ὅκο βάο,, ἰλακῦο [λολαϑ.)ο. . "5. ὅ)ο ᾿ἰδϑόῖο θα. αι, 

ΝΣ ΜΠον ον» ἔμῳεθ μὰϑ ἰλομθας ἰμο πομο κύθοιΣ δ ὅθ. «βομαο ἰλαβιοσο 
μὲ Οθμο ἰδοσο ἵμοὺ Ἀν να Ὡς αδαδ ἐβαβαθο [ὅ ϑθο ας. 9 

τοῦ κ«αὔοδο ραν Νωυὶν εἰδὰν (ον, γο}} οἷ ὑλλδαν ἐν νὸν" Βπβδο μον 

ΟΣ Ὁ υἰξμοι θοῦ, ἰλανδυδν ιν μόλις οἰλομβὶ οὐροὶν νοὶ ὁμδο ἰδδθρθο .ϑυϑοῇ. 

μιὐοΐϊι ς ἀϑαυγο οὐ ϑϑὴγ Βαᾶας 7 «ϑοβνοῖο οὐ μάας ΜῈ θεῖ ε39}, ΚΕ. 

ΝΑΙ ὍΔ. στρ ροὶ ῥοροῦ θα τβμοξο θα δο. δσο. ἢ. ἴον οδοδο λιϑγο Ὁ) 

"α. ,οὐῦὴ ,ϑοβλας μβϑνδϑοῦ ομδὼ σον το βραιςς 9) υοἱ τομδοϊ; (οϑ.3ο}}. 

μῳς δὲ Οἰλομβὶν ἰδδωο μὰς φοἱο εἰλοι βϑγο μὼ}) σοϊ Ὁ ᾿Θοσοὶ μαοιο 

{560 ὁμ5' μοῖγ ψοΐοι. οἰδϑο Δ {8} οϑυγοἱν ΝΘ τον Ὅδαν ἘΜ ἢ κϑβοο ἱμὰς οο 

οο ΣΩ» ἰδδορδνν ν οΣ οὐδὲ ΙΝ. μον ιο μον; Ὡ. οὐοιοΣ . ἴγο 

εἰδδομν μαϑρβο ἰδνλν θόρον ἐμοὶ {0}. ϑοῖο μαίας Μ"ο βαβας " μμῶνο 
ΒΔ δι δ. οἰμυδλο μοοὶ λας οαϑο .}5ο " Στ» εϑομδυὶ ϑγαλλο οὖν 

- ἰμαδο λιϑ9ο ἰω}» ΟΣ ΟΣ ονοι οἰδοὰλδνο μὐὐ δὲν λβος. οὐδῦρδο ἰϑμοῖμο (οϑνγοὶ! 

ἤοιϑ ὡνδνοαο κϑοὶ σον ΝΟΣ ζῶνοΣ φϑιβο τόμϑοῦ μένα ῶϑο μασρῶϑοο δ. 

μα λϑο ὅϑδο μβὺν οὔδϑαοοῦ βαὰ λον, : ϑνυδ δ, οὐ] (θοῦ 5 εἰσ, δα ϑμθ μβο 

τι" τα ϑ. ἰδωυϊοὶ οὐ ΝΣ οἰδωγοίς ἰδ οροτονν φϑνν αν. θοιο οροαν» [δὴ οἰθηδΣ 
ΙᾺ.. φῦ ἴτον «τα φομοο οὐδν οὐ ΐμαν υἰομβῦ μῤϑθαν, τὸ βθ οοοὶ 
οἴοο! δάσνανος, οἱ ἰδωλν  ο ὅθ. Ν᾿ γ ον δέρλαν ὡν ἰδολδυδο. ὄμμα 

ποῦν οἷμοο» δλοοι, ς ΟΘΕΣ ΟἹ ποῖος οἶμϑο!}ῦ ἰδυαθα), ἰδάλορο οβο. οἱ μεδ- 

οὔνοοςς ἰλοδραθν ἰξβοθῦνο μιαροῦ, οο, ἐδυγοΐ . βορϑοῦν ασα., ΝνΣ 

ἔγορθ ἰδωϑοὶ Ἀν Δ ρδνονςς ᾿ροῖς ὁ βατθν γυΐο κς λας, εἰμὸ ἰκθὸν αντῦ βοασὸν, 
λμοο τίνα, ον» βασε5 μκόο ἰοβφ μάλιδδο φορβὺ : [βιλο) δ .γ9 ἰδαυυοῦ ἰδόγβο 

οἷο τομοδιαὴν οοὐ ἐμ οοδαος μὰς «Θὲ. μϑῦ βοδν 5 μβοόδαιοο οἷδωῖϑ τϑϑ 

ΝΌΝΝν ν ἰϑδσο (αν οὐ οἷ; λον μο καθὰ ἰδαι κῶν ομπ ἈΠ μαδθ 
καῖθμο ΝΙΝ μὲ5 πὶ ὁμθον οἷο 9οὶ, ὁμυοῦα9 ιοἱο Ἰςϑδμο [διὸ 

βου μαϑο «ἱροῦ σός ἰτα ἐξα οοἷο ἑαυ, τῷ ᾿ωμϑλν δ οὐ μῳ ἰδαδον. 

ἰδθοο, μας δῶσ ἰοιδὰ ἴϑαν ὀμϑν ἔβα κυ ο ὀμϑον ἐμ α,.9γ0 [.α.9.5.0 εἰουαλ».ο ῥομαο 

τοῦθ Ὅβϑοδυ» ἰίομδις ο ἰαακοθοο ἰδαλιμσο ἰλοϑαυθασο σὰς μοί ἰλδαυ 

ἰδαδοο. ϑοδα) ἰυϑοορθν Πα ιλουνζδο λαῦμο μκϑο .ϑδιαιο [1οϑοῦ (Θἰο ον. Θμ5᾽ εἰδαὰβ 



ἘΠΑΟΠΙΠΒ ΡΟΝΤΙΟῦΞ. τὸ 

βοῖποβ Νοι65, ἀδυηϊδ βοῖτμιθ Βοβιιδὶἐ ἀπ᾿ [λους Ἰκοπιπιθ, απ αἴθ Εν Β] ὕθα. ρορυ 
ψοτᾶθη, αατηϊν αἴθ Τρθπθ ἱπὶ ΕΡ  ]]Θη. ἄθβ Οοθοίθβ αι Γὐομὲ Ἰκοπιτηθ ἀπ ππ5 
ἩΠῸὲῸ κοτηταβ νοὸῖ θη], ἄδῃ τγῖν Ὀϊ θη., Πα πωϑητικον ὅθι" Ξθ016. ποηπξ Θ᾽ ΠΟΙ 
ἀποϑεὲς ἌΓΡΙΟΙ Βοῖπον (σβπη 161}, Ὑ76 11 65 πίομὲ Ἰοιοῖὲ σὰ βοι πα Ἰοποα Οοἄδηϊςοι 
ὉΠΩ͂ πησοίπουι ἢ οι Ίγουι [ον πἰ ποθι 1 8ι, δον ἀΔ5 1 ϑυμίικον πιοὶνῦ Ἰοι οι οΥρορθαν 33" 
158 ὑσορθη 6. βύβυζθη Γάθθα πηᾶ ἄν Τλθυιαξ ππᾶ ἄρῃ Ἰθυ]οοπ ἘΠ’ΘΡ, 

20. ἡ. .-- Β᾿ μερὸς δῦτι τοῦ κοσμου τουτου τὸ ἀνϑοωώπινον σῶμα παράγει 

δὲ τὸ σχήμυι του ποῦύμου τουτοῦ δῆλον οτι χαὶ τὸ ὄχημα τοῦ σώματος παράγει. 
ΝΟΣ ἀον 1ω6 1} νΘΙΡΌ δ, βοπάθι ὑγὰ8. σαν ἄπιβονθη Εβο μοί παπρ (σχημοὴ ρο- 

πὔτ᾽, τγῖθ αἴθ ονβύθ 1 νυ ]οἰτ] πη ρ’, ΑΝ ἀομβέθμι, Βουγαρᾶπροη, ατνῦβα ππᾶ ἸΚΤΟΙπμοῖς, 
ΤιοΙ ἀθηβομα θη, 4|16 0 ]1οὶ γ᾽ ον πα θυαπρθη,, πιξ]101165. πτιἃ υγϑ Ὁ] Ομ 65 ΘΙ Θβομ]θο], οἷο. ; 
(οπη τὴν ἡγουθαη ἴῃ 6161 Θἰπχίρθη Ὑ᾽ ΟΠΠΚΟΙ πη Θη] οἷν βοῖπ τύ οἴπομι (ὐοἰςεέρθ! οἱ Ὁ, 
οὔθ ΤΡΘπησπρ ἀπ| {Ππηξουβομοιππρ: οἷῃ {, ΟἾν. οἷἰθὲ 65. πίομὲ Ἡίδππ ποοὴ ὙΥ ΟΡ 
οἷο." (6Ἁ]. 8,.8). 

Ὡ΄', ῳ. Πεντὲ ϑεωώριαι ἀρχικίι εἰσιν ὧν ὁ σκοπὸς περιξχδι πασίις τὰς ϑεωριας. 
ἡ μὲν πρῶτη εὔτι καϑῶὼς λέγουσιν οἱ πατερες ϑεῶρια τὴ προρκυνήτης Τριαδος. ἢ 
δευτερα τ καὶ ἢ τριτὴ ϑεώρια τῶν ἀσωματῶν καὶ τῶν σωματῶν, ἢ δὲ τεταρτὴ "αι 
ἢ πεμπτὴῇ ϑεώρια τὴς κρισεῶς τὲ καὶ τὴρ προνοιὰξ του θέου. 

Τὸ: 1650} πιθοῃ 8. 1ΠΒ8 ᾿ἰσοῖπθῃ πηρΘυθομοι. Ὑ Ουγαν, Ὑ7611 ὑνῖν ἔρῖΠο ροβαρι 
Μαθθπ, πἀπβοι" ΟΡ ΆΒΒΟΣ Πᾶρθ6 πὶ Δ]]Οοππθίπθη ἴῃ 8116π ἸΚαρηῦθ]πη ἀτοὶ Αὐέοῃ ἄθυ 
Ἐ το πη ἐπ18 πὶ ἄπιρο, ἀπ ον [θι, τἀπὶ ψυχῶν πϑοῖϊ (61 ΠΟΡΘΡ]ΠΘἴθσαπρ ον Ὑ δον, 
ἁγοὶ πγοϊξοσο ἄθοι. 488. Θθσῖοαύ ἀπ 416 Ῥυονίάθης (ἀοὐΐοβ, χαβίοῦ, Τὰ νίοῖοη 
ἹΚαρίξο!π Βπαοβὺ ἀπ παν αἴθ Ὠτθῖζα!!, 80 ἴῃ ὌΠΒΡΟΙ ουβίθῃ (θηύτισίο: ἀα5. Το τ, 
ον ὙΘυπυμ ῦ 01} βίοι ἴῃ ανοὶ 6116; ἴῃ ἀἷθ Ἰῦρ]ς, ἀν 10, ΤΥ δ, ἀπα ἴῃ ἄπε 
ΞΘΠθπθα (161: το ρον ἀπ εἶθ" Κῦμρου]οβοη ὍΛ οΙἐ", δὴ. οἶποι" ἀπᾶροῃ Βῴο]]ο: 
ὁ 0 ἀπ ατοὶ ΑἸύδνθῃ ἀ6ν Εν τθηπ 18 Βἰπα πυγοὶ τπηρο θοη. πὰ οἷποὺ οΡ θη Ζ η]οβ". 
Ατπιρ νἱθίοι ΒΘ δι] ρον 50. Κἰὰν ποῦνον, (δ οὐ παπρύβεο] 10} τοϊὲ ἀἴοβθη τοὶ 
Αυΐθη χὰ ἰὰπ παῦ; ἀθπη αἴθβο βἰπα Τοβιβιθῃομῇ, αἴ6 συγοὶ Δθὸν στοὰ ἄοα (ἀοῖομς 
ἀπ 6. Ῥιογίάθησ, βθπθη δὰ} 16 Ἡδπαϊπηρβνγοίβοη Οοὐδοβ ἴπ ἀίθβου ἄτοὶ (ὁ- 
Ῥἱούθπ (6. Ἐχτοπηξπὶβ, δα βοῖπ Δ δ] ἐσθρίοναπρ' ταΐϊὸ ἴπνοη Ὑ Οὐβο οἀθη]οῖθθη. 76 
πο} θη ὥνγθοις ἀθ8 θυ οι θο8 ἀπ ἀον ΕἸ ΡΒΟΥΡῸ. ' 

28. κ᾿ ν. Ἐν πληϑει τῶν οδῶν τρεῖς εἰσιν [ οὖο! τὴς σωτηρίας (ἱ, κοινῶς 32" 

πεκτηνται τὸ τὰς ἀμαρτιας ξξαλειψαι, ἰδιῶς δὲ δυο κεχτήνται τὸ ἐλευθερῶσαι ἡμᾶς 
παϑῶν" ἡ δὲ ἀρετὴ ἰδία τὴς τριτὴς ἐστιν οτι αἰτία τὴς δοξὴηρ γινετιι. ἕπεται δὲ τὴι 
πρώτην δοξα(Ὁ) τὴς ψαλμωδιὼὰς τὴηι δὲ δευτεραι εἐπιφρώνησις τὴς ψαλμωδιας τὴι δὲ 
τρίτην δοξα της υψωσεως. 

» ερε" πϑνᾶάοῃ [ἴον αἴθ 'Ταροηα πη ρθη ἀπᾶ ὅθι τον. 116 ΕἼΟΙβ τὰ Βεπαϊατα 
Βδοπδημί. .ΑἸ]ρδπιοῖπ" ἰπτὸρ Αὐαὖ πϑοῖ νουπιῦροη ἄϊθθο ἅνοὶ Ὕ͵ορο δι’ αἶθβον 
δοιβεϊροη ϑύσαβθθ πϑο θη Θπαθη χὰ ρθη πηα ἄθιη ΝΘαβοΠ θη. σὰν ΒΕ θἰ ποῦ χὰ 
ἐπ τὰ απ 1} σαπὶ ΕΠΘΠΌ1]ἃ 68 ΒΟ δρίθυβ σὰ ουπθῦθρη. θηπ ρ]θίοι θυ 
Ζαρδιηρ σὰ Ἰμπθη ΟἾΠΟΙ δῦ, ὅδ ΒΟρᾺΙ ΠΟΘΙ Θπρ' σϑηθησπὺ ὙΠ, 50. ἀπ θυβο θὲ 
τη ἀΟΟἿ ἃπ ἴππὶ αἴθδο ατ6] Αὐύθῃ, τγῖ8 18. 80) 16. νου εῖρο Κ6 616. ἄτοὶ 6116 
μαὺ, ἅϊθ θθθηβο ἃπο} ἴπ ΠῚ Ἰζυϑηϊτῃϑὶξ πγίθ πὶ ἴθσον ἰΘβαπα οὶ στ Ταρο ἐνοίθῃ. 
1)85 επυϑυμήτιχον ΠΡ, ὙΤΘΠΠ 65 ἅπ ὙΥΟΙ]τιβὲ θεϊσγαπῖε ἰβῦ, σοβαπᾶ ἀστοῦ Παβύθα, 
Ὑ δοίιθα, Αβίκοβο, ᾿πέβδριηρ, ΤΠ δἰ πμθΡ ππᾶ βο 16 8116 ἄστοῖι ἩΘΙΠΙσἸτοῖθ, ἴθ ἅν 
810. ἅϊο Τήρρα (ἀοὐΐθβ γο]θηαοί. Πδ5 ϑύυμίικὸν υγίτᾶ ρομοῦ ἄστοι ΕΡΘαπα] ΠΟ ΠἸτοῖ᾽, 
Ἅ1146, Τθοπιαὶ ἀπ Ναξ ρορδθη 81105 Βῦβο; ἄϊοβο Ταροπᾶθπ Πδαυγίπροι. ὅπ0}} (6 
Ἠσοομπιαὺ ππᾶ ον πὶ ἀθη ἈΓΘΏΒομσα ταὶδ ρου μα Πομθτὰ Εν Ρανπιθα. [)Ὲ8 λογιστικὸν 
ΒΠΘΠΟΝ τα γὸπ Τσυυσϑμπ ἀπ ἢπβίγον {Ππιν]ββθηοὶν Κανίονὲ ἄσνομ θοβύξπατροι 
Βύπάϊατη ἄθν Β ΒΡ πθθθη τοίποπι Οἰθθθίθ, ἄὰβ θδβίμπαίρ ἴπι ἩουΖοι 510}. τὸρὺ 
ππᾶ 800} ἀπβου] οι τὶ τ] 16 ροβομίομε, ἀπ ἀδάπροι, (8 510}. δἷποῦ γοὰ 

ΑἸ πα πηρὸν ἃ, Ε, (168, ἃ, Π7185, τὰ δε προι, ΡΊ}].-Ἰ8ὲ, ΕἸ. Ν. Ε. Βαπᾶ 1, ε, 10 



74 Ἧ. ἘΠΑΧΝΚΕΝΒΕΒΠΟ, 

Οϑ ΔῈ ὡον μυδοὶ υμο μϑο, ἰδδνυ Ἀγ [κα ρα ανο ὡῦνο ἡ ὦ ἰμροίδοο ἰνλβϑαδ οδἱ 

ἰδοῦ ὅθ. 9 οἷο βο. μοῦ Νυβμιδοὶγ ὑοῦ τἰδοῦ μον, Ἀ5.- μωοϑ 

εδμα ὠϑδοοϑ μα} ϑϑῦδμο τθς 7 μϑὰν ἃ, ῥοο μΆλθιοο [θα (ϑοΐλο ῥο «αὐ 

εὐ μα ῥὸν τ ἰδωϑοὶ Οἱ]. ζῶν οὐ δωΐρλάνον ἐοΐγ μος τϑὶ εἰν νἢ., [καλλανον 5. 

«θομϑο ιϑίο {ΠῚ . ἰγϑου κὔὔνϑυθ αϑυ ἰναδδ. ἰνβϑωδο μα [μακροὶ τοῦθ Ὡ5.- οϑ.} 

Ννλν ἱπμοΐ ϑιο φαδϑο οὐαδϑο Κ59 ὑμωδδο. λαεθ ομϑ ΕΘ «13 ]) μὴ 

34) οὐνορϑὶς ρρο 9. ὁ ἩΝΩΣ εἰδδϑοο ὧδ ἔμξαιςς ἰοοι σθαι «οἷο ἰδϑϑον μοὶ 

ἴδβορο οὐρα. μοδονγ μοὶν ποο. οδασι αι λοις, καλῶς ὁ τἰον μΜο ᾿ορϑὶ 

τοῦ ὡο ῥαϑν ἰδοδος ον ἴδιο Νὸ οἷν Δ». «ῥόμδον σοὶ ἰγον. : ἐμμ66)} ἰδυσσας 

ωἱ ᾿ς εἶδα ξαοοίο συν ἰμὶ φογο τίν ζβαο αα.ρο ὀμ5 “,μ,Ὥ»ὉὉ δα 

εἰ. ἰδαυοὶ ἰδωσσι αὶ ὁμ5 ἴοι δ μας ΘΝ δία. .5. μα κοῦ ου 

ὩΣ ὧν δνοδο ες 15. μμλοὶγ μοὶ ΟμυυοΣ θμμι9. ῥο) ἵμϑον ἰμομ «οἱ 19.,.ο» ὀδ.} 

Οἱ ἰκο ρρο ῶε. ομοαλοσο., μβομὸ ἰϑοῖ ἐγὼ κ(ο ΟΒμο ἴσο μ..ο15 ἰοομ ϑϑιδο «οἱ 

ἴδιο ἔφας κἢν μὰ. Βο οἰμβοον ἔδοοι ἰϑν Ἀν ποῖ. -- ἅμο Πα Ὁ 

ἤδοοιθο ϑοο υλῳ, ς ὀδο ρον αὺΣ με διϑο εἰ ὁ ἧμιο βαῦ ἊΣ ἰδωδδαυ 

ἔμοι. μϑιῦϑο οϑοὶ νοοῦν οὐ οἱ ς ἴβομβο δωββυθῦ υὐοῦν ἰνβωϑο . ἰορὺν 

- Τονδαν ὐϑγαβιϑβοϑισοος, οοο) οεά πρὸ νλϑ ἈῸ} Αϑν ο ἈϑῸΣ τὰ δ ΘῦϑιΣ 

ἰϑοῦνοΣ «ἰδοσθο ὡς. Πα οσλον οὶ ἰγοι.. βοίμοοῦν ᾿νωδϑι δὶ ὁΐν. μα» μοὶ Ωγ θ]ο 

ἡ ομυ ἰβοιαν κοι μα οἱ τ 3 959 [μὅϑι» «δ ϑο ὡο οἱ ἰοὺ." οοαῦνοΣ οὐϑο μᾶσρο 

ϑῦνϑο οἰ μον ομκακοῦγδοο ἢ λους ββοξλοοῦ [κῦδος θονο. οἰδουαδσι αὶ ̓ϑου !οὅ οὐν.. 

ὠοιαλισναο οἰ θο ᾿Θο: 19. ἐο ἰγο) :βοσθο μο Ἀΐα. υϑοίλοϑὶ ΟΡ μομο οἵα αϑο υοἱ 

μα.,.. ὡς κ᾽. Ικαὶο ρμροσον [μ᾽..6.5) βαλϑῃ αὐϑὶ οὖ. οιο σϑας. ϑολοίθοῦο 

.μθυμο ἤοοὶ ιϑὶ [θα θα λιϑοὶ μννϑῦΐ Ἀν [ιϑόν «βαιλο μα δ οοίο μᾶς, «ϑο}} ὕξε ἘΞΣ 
. μοὶ ῬῸΣΣ κῶνον ἰκαδν» οοὴ 5 αὐθοὶ .Δοοιν τθιο τσοὶ ὁμδοὶ θὲ ον ἱμεο ἕαςς φοροῦν 

35) δ ᾿ϑίο ὑμυλίο εἴξῳςθνῦ να ἡ Ὁ) ὦ δας δλο ονανυοςα ἔν ἴσοι; Ἀν. 58) 

τὔνϑι βδν εἰδρνον!, ἰδδα ὠϑρθϑ τ ωοὐ» ὧοἹ ἰπμν άδϑοΣ ορθ τβχθοο βαλϑοοίο μᾶς 

ἰδ ϑοῖλο μὰς ἔμ βεο φὸ ὀιδαλβιο. ᾿ξιυδοο "ον ιοίο. - μοαϑᾶ δου Ι»ϑὴ »5- 

ἰϑοβαννοος βου. κ᾽ μας, ϑοβανν ν μοαϑἃ ῥιοοὶ ὁ ἴσον μαυἐθ ας Ἀ5- "ὶ «ΗθιϑὴΣ 

᾿ς Ββοοι ὁοο μὸν. κα ὁ φοΣ οἰδρυβθ μοὶν ροΐου. ᾿υρον ἰδδωυοῦ οδμν Ῥτθ ὦ Ι5υδϑο 

λοαϑᾶ ῥιοοὶ 5.39] ἐὸ βα: γαρθνδν νν ως νν ἔνι ΝΣ 1αϑ οἰοβλ. 15. ὅν κρο οοὴ ῥξμλμβο 

Ἄλλου ΠΙϑοϑο (αβϑρον μα. Ὲ9 [δα μὲν. γαλῦνιϑν, μον οὶ ἰγοὶ το 5 Ῥβδ9 :μω9 

τ δ. ἰοδὰ ολουκοοα 3} δ τ] οῦθα λϑν νοἱ ὧς λορβϑο -οὴν ἰδοῦ ὄδμ ὍΣ. 

"05 οἰ αοοὶ μθ βα» δὰ μας Βοοὺ ιϑίο .Ἱ-ς δῶο ἰα.5. βϑνο 

δου ἢ] ἴθι! οορϑο μ᾿ τ μΝ ἡ σαι μιθῖο., μροῦ βρο μβϑδαν οιβιοΐῦοδο ουμβυροὶ 

[ων οὔλϑ (᾽ν το} ᾷς θὸ .χωμ τ οὔνο ας. ῥόμοοο μα ΠΟ ϑὸμ ' 

δ᾽ ὡς Ἄρμο ὀμβὺ τὼ, ὀρ) μοὶ; ὅσϑο οὐ δά [α.) ὀιοβοαα, - νά λϑο 

Ἣ 



ΠΌΛΟΝ ῬΟΝΊΤΟΌΕ, τῦ 

8] οσποτὴ ( Θβοινγεύῦσ ππὶ ΠΡ] Πα ΤΌσ ΒΕ ]0 ἀπ ἴοι Γϑβέθη (Ἰδα] θη 5. δὰ οὐ Πποάοχο 
ΤιΘΕ ρου ΘΒΟΙ]Π]6 δ. .ΤΗΒθΘβομᾶθνα ψουπηῦρθη ἀϊθθο χυγοὶ ρα πὴβ γο θη. Τιοὶ- 
(Θπβο μα ἔθη σὰ Ὀοίτϑθ " ἃ, ἢ, ἄκθ5 παθητικὸν (ον Ξρθοϊο 1 πίοι πὰρ ἀαΤῸ 
αἴοβοη Δ ϑμ161 ρϑ μοῦ, βοπάονῃ (ον Ἀΐθηβο τὶν Προσμδιῖρὲ σοι ἄθη Τιοἰάθη- 
Βομαῦοι, αἴθ εβίβηπαϊο ἴτπὶ ἈΓΘΥΒΟΠΘἢ. 510} Ῥϑρθη, ρΆ ΙΖ {νοῖ, 80 (ἃ) 56 τυιτἸσαηρ5 105 
(ωνευ ἐνδργειι9) Ὀ]δῖυθπ. Ὑ7ΔΒ Θ᾽ σου ἄθιῃ αὐϊέοι Ὑ 6ρ6 βαρ, 1 4}. οὐ, ὕυβδοιο 34. 
20} ΗΠ ΟΠ κοῦ τα" ἰδὺ γϑιρ; ἀπ ΠΊΘἢΡ 8185. 811658. ἅπαντ υυϊηρσὺ πὴβ ἀδ8, 
ψνοὔπτοι τσῖνρ οὐδ Θρίζουπον, ον ἩοΡΡ ΠΟ Ιτοῖρ πόθον. (λοι οὐβίθη (ΟΡ ο) Τοϊρύ 
δοξα τὴς ψαλμωδιας" οβαρθ: ὑσοπ (85 ἐπιϑυμ, ἄν 56 016. νοι Ὁ]Π]οὰ ΘΟ ΠΟ] θη 
Βϑιοϊ σὺ γ0}} ΗΠ ρΊτοῦ ἀπ Γθθὲ σὰ Οοὐν οϑυγονάθη ἰδὺ ἀπ ροιηουῖεὶ πα, δτ5 
ὙγΘΙΌΠοι ΑΡΡΤαπ γὺμ οΙππαύς ἀπα Δ Ο]]αβὺ 816, ἀβηῖς Ἰῃρον Ἐξ ἰμ]οῖδ, σὰν Θὁ- 
Βαηθπηρ' δα οϑίϊθρθη ἰβὺ, ἀδηη τορὺ 510}. ἴπ 1ῃν οβίδηᾶίρον Το ρτοῖθ ἰοὐί 8, 
ἄδιη ἰρϑαᾶϊρθβ βαἰτθηβρίοὶ ἀπῇ ον αοἰβίϊσοι Τιοῖου ἔοὶρὲ, τνῖθ 65 ἴῃ θη ἰκαύμο]]- 
ΒΟΠ6η Βι]οΐο ποΙβῦ: ΟὝΤΘπΠ. Οἶπθυ γι ΘΌΟΝ ἴῃ Ἰζαπητπου ἰδῦ 80 θϑέθ ὃὺ, ἔγϑαν ὁ 
50}. 80. 5Ρ1616 οὐ" (πο. ὅ,.3). Βοὶ βοῖποι (465. Ψ 6: Ὲ) θονιπδουηβιγουίθη Α ΒΙζοβο 
Βαὺ δι" 16π6 ἘΤΈΔΠσΏροπ ΒοΠοτι τι 5101} 56 108 ροπιδοιῦ. Π6πὶ συγοϊζου [0] ἐπι- 
φῶν. τι.“ Ὅ͵Θμη 5101} ἀὰ5 ϑυμικον οὐποῦ σθρθη 16 Τι ΘΙ ἀοπβο δ οη πἀπᾶ 16 πη- 
τοΐίποι Πἤπιομθη πη ἴπ ρϑβιπάθι ΕΟ ρΘυαῦθη ἰδὲ, ἄβηη 5016 10, 65. ΠΟμΘα. Νπξοβ 
απίον ΕὙΘα θα ἤδποῖσοι ὑπ ρΟἰΒΈ ΠΟΠοτη ἘΙασοβοισοὶ αἴ6 ΟἸΔΠΟΡ υσῖθ αἴθ κουπθε- 
οἰΤρίροη ΜΑΙ αρἕον ἐδέθη, α16 ππίον ἄθπι 56}]ϑομέσιι, ἄθι ἄθη Τνίρθη. ῥσῖθβ, ἴα 
ΠΡΟΝ (οἰΐθβ. γο ]βέδηα]ρ γουμἹομεθίθη, αβ, ἄσπι ανιθίοι δόξα ὑψωσεῶς ἔο!ροὶς 
Β011 Βοΐβοα, ἀδβ μοὶ 8116 ἩοΙΠρθα, ἀ16 οὐῦ 818 θη ΡΟ πι]δ ϊοόπθη {γον αἷδ 
Τῆπρο ἀπ ἴοι αἴθ ΘΟΕ ονταππῦ, οὔδει ἄθπτοῖ αἴθ ΟΥ̓ Θηθάστιιρ; ἄὰ5 Τὐθμ κο- 
βομδαύ πϑθθη, 8 ἀ16 Ἐπ Ἐθημἐηβ. 510}. ΤΟ οἶδ ἀπ ἀπ ἀϊ6 ΟΠ ῬΠ Θσαμρ' βίοι Ὑ ον- 
βου ΠΟ ππρ' (ΞΞ ΕΗ απΠρῚ) (Δοῦλθβ ΘΒ] 1οῦὺ γγοροπ βοῖπθβ γα άου θάνοι ἀπ πηΐαᾳβ- 
Ῥᾶγθῃ ὔὔθβθιβ. ἸΠμᾶ χυγᾶι ορμον Ἰεᾶον οὐδ πδοῖ βοίποιη Ναβο: οἷοι ον μοῦ 
ἴοι, πιοῖπ Ηουν, Ἰκδπρ (ψ 144,1) --- ὅὰ95. τῦῖστα ἄρῃ ὙΟΙΠΠΚοταηπθι ἴῃ ἄθη ΜΝ απ 
οἱορὺ --- φρτοῖθὺ ππᾶ ουμθῦ 1ππι ον] 1101}. ἄδ5. οἽΠῸ ΤΡ αἴθ, αἴ ἴπὶ ΕθαοΡ ρ- 
δαύουῦ σόγάθη. 

29. «θοὸς. βσπερ μετὰ τῶν σωματῶν ππαγει, χρώματα καὶ σχηματα καὶ ἀαριϑ- 
μοι ουτῶς μέτα τῶν τεύσαρῶν στοιχειῶν χαὶ ἢ υλὴ ἀφανιξεται" μετ αὐτῶν γὰρ κεξχ- 
τηταᾶι τὸ τὶ οὐχ ἣν καὶ τί ἐγένετο. 

ΤΏοΡΒοῚμ6 βἄδηϊτθ τσῖθ βοοη ἔρῖμον, ὑθημ αἴθ ψ υμπηῖρ ἀπνομροϊδυϊσε ἰδὲ 
πη 56} ὮΡ6ι" 16 Ἰτὔν ρου ομου. ἘΠπανἤοἸτο (0) 1 ὁ μοῦθα ᾿δὺ ππᾶ σου ΤΆυΡοι, Θ6- 35 
β081} απ Ζϑμ]θη. ἔγροὶ ρϑυγουάθῃ ἰβύ, 5ο βουσί ποῦ, ᾿πβούθυη σοὰ ἄπ δὲ 88 ϑομδτοη 
ἴῃ ἤσθπονῦ ϑὐππαθ ἀδν Ὗ Θυ δ οἰσασρ; ρ ἰβερ' ρϑυγουᾶθῃ δύ, τϊῦ ἄθπ 4 Π]οπιθπέθη ἅπο ἢ 
ἄϊ6 Νίαίονϊο, βῖα θυ θυ τηϊῦ 811 ἴῃτθα ἘΤΒΟΒοΙ πππρθη ἴῃ" Ναββῖνοβ,; ἰβὺ βἷθ σοι 
πίοι νοὰ θη ΕἸΘπιθηΐθη σὰ ἐγθηηθη, ἸΠΒΟΐΘ ἢ 86. τὴν ἴππθη ροιυχογᾶθη ἰδ απ 
ταϊξ ᾿ππθη γον ἄθπι ροἰβυϊρθι βομδτιθη ὅθ Ὑ Οσπαμ  σουροιῦ, 50 βαρὺ ΟΣ ἀπάονεννο: 
»γοι ἄθπη Β᾽ πη] 6 Ἐϊπάνιοῖς ἀπ θυ Μαϊονίθ ἔγοὶ ἰδὺ αἴθ ψοΡπθη, ἀϊθ δὰ 
(οὐ βοιϑαῦ". 

80, ἐς. ονον τὸ πὺρ τῶν τεσσαρῶν στοιχειῶν διάφερει τῶι ἐν αὐτῶι ξωντι. 

Ὧε8 θαυ 8116 ἢ αἰτητηῦ οἷπθ ΒΟμθυβἐθ]ππρ' οἷα ἄθπτοῖ αἴ6 Οαυῦβο ἄθυ 188ν- 
μαΐίθη ἘΡΚοπηΐηϊβ, αἴθ βίο] 61 βϑίπϑι" σοὶ βυροπ οιγομέπηρ' ποτα πιββ 6116, ᾿πβο δ πὶ 
85 τπ8 πὶ ὥ'αιῦ0} 0188 (ὑδΠθίτηπὶβ 408 δ οβθπβ (ἰοὐίθβ, ὅθ" ἱπὶ Α1] ἰδὲ πᾶ βίοι 
ἄστοι ΜΠ ]ἀϊηρο οἰ δηθαι , ἀανβίθ]ς. Αποῖ (88 ΕθποΣ Ἰσοπιτηέ, ἀατο οἷπθ β΄ π1η- 
φοίσμα ψογαπβίαϊπηρ, σὸπ οὔθ μουα, οἷιπὸ ἄαβ ἄϊΘ οι θῖθα ἀπ Ἐ]Άτηπιθ ὅθ. 
Βίομπο ἀαάθτγοι Ἐϊηλιιθο Θυ]οαϑὲ οὔθυ οἷπθ οράπαθνθηρ 5ιομέθαν τὶν ἢ ΔΌΘΝ ἴῃ 
ἤπιον πΠΘτΙΒΒΡΡΘΟΙΠΊΟΠΘπ. ΝΟΥ Ζἰἰοἰσαπρ; οἱ ὺ βῖο (16 βοἰβίϊρο δμώφεν, ἐν Οἶπο ἀρσα- 
ἩΘΒπθη ππᾶ οὐἹδθπομέοῦ (85. ΑἸ] ππῷ ττῖσ βοιθπαθη 68. 1ῃ 11:5. πῦρ ἄοο} ἃποὶ 
θᾶε8 Θδυιομὺ ππᾶ 769 ΒοΡδρτπρ' ἄον Ῥχονιἄθῃς ἀοὐίθβ αἴθ᾽ Βυταθο 8016 Βοχοίο!- 
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τῦ “. ΓΠΑΝΕΚΈΝΒΕΠα, 

μὰ οἱ ζῶον «μοί ψυΐο μευ ᾿ραϑᾶ ῥιοοΐ ἰδ ρῶνον ἐο μοδν ἰδ οἰλακροο 
Ἰαῦνο νυ μάλα 'καδν ᾿ὅμοῦ χρᾶν ὁ τωϊαλῦνο ὅμαν ἰοιδν δαὶ δαΐν θα ον ἈΟΡΣ 

ἰδδιίρδς μόθον ϑίο. μὲ μιδδ ἱστὸς ἰοο ϑόμο ς οἷο. Ὡδύοο μ} κα δον. μοὶ ἰδυίραα, 

«μοὶ οιδοιδον ῥόμλο δ 550... ..9... ἐν φῦ οὗν μα «ομα, μον ὯΔ. 

ἡ μο μμον οἰδαθο κι αὐοὶ ἰδάζρασο ᾿σομν {.} {πολ ῖθο τϑυλ ρα, Ιαυλθϑν μιϑυ 

ὧς δϑαϑον -οὶ ἦγ) ἐμο δὶ μον οἰδαθο κὐϑοϑ 55 βάφουν μῶν. μα. οἱ μιϑο) 

“οιαΐνις, ἰσθὶ γϑιδν ομπο : ἰοῦδὰν μναθ ἴσοι οοιοδοὶ δ οσυὶ μααλιθι9) ᾿υϑυΐν οἰδϑοδο 

35) ποομῶ δώ ἐμοὶ» οἱ οομν 5. [λον βμο ορρα δ, ὡοιοδυὶ υμθδαθν τωροὶν οὶ 

δὴ ἔλέρϑδο ῥοὶ οἷς ς«9. 159 ϑϑλοΣ οιδϑυρθο »αϑοίο τὰ }5. μ99}} εϑλο εἰοιῶν 

ἰαλιθο δον ῥο) Νὰ λλο Μὲ τόμον ο γοῦν ολολ σι ἰγοὶ οὗ.ο : ΝᾺ 9. ὼὠὸ δοὴ ἰ[βαϑὴ 

οιδαλο εὐνοῦ δὰ δϑ βοὔνοου {19}. μα... «οἱ μὸν. ἰκϑοις ἔθ οοιδλζδις υὐ)ο οἰασεϑρο 

ἰωδν οορβ υσϑλο δε) τθδν ἃ, Ἄβϑης, δ δϑὺ ἑὰς πϑὶ «ὐὐὐολοὶ "μὸν 

ἈΝ» μον νοΐ Ορομᾶδο δ 5. ὡς δοοῦ εἰλοδοΐ -ϑὶ κα. οὐϑϑ δῶν υμοὶ 

«οὔ. δὰ ἣν, ἰομδα μος κῶνο θμο ἐκυθ. βαολαυο αῤομμβοο τἰονῦνο 

»Ὶα 9 ὦ ΣΝ. μ᾿ νον "ο νοι ἢ Ὡοοδυ ᾿ 5.9. .Ἀμυονο ομοδαὶ Ὡς, βα"ο 

.« Ὁ. θμα29 ἰλομας, γ5 [λον λι3γο οἱ [μὴν -ἰομδα Ὡς τοὶ ΠΎΨΟΥ 

λῶν ἰδϑαλλα ον ον [χ9 δὸ 9) ὡϑο Ια ονβθ νυ φρο νν κύστις, οὗλο 

ὍΣ. ἴμοῦδμοῦ οὐ 96... «ονϑ δ ζϑομγαλῖαϑ } 8.}} ἡ κλον ἰδαυυοῦ ἔκωςς ἰδοὺ» «αροῦν 

᾿ωοιδαν μομδδὲ Ἀδν ποιοὶ κ9 τροιρϑὶ μὸν οἷς ἴσοι μόθον μοῖρ ϑοβαν, ΒΟΥ, ἢ) 

β βοδμο μόμθον κϑυθο οἷμν βὶ ὠοᾶοδον οὐ πομϑδος δ ὦ βνα μον οϑὴν 

ἐμχϑυ ἰλλγο μαῦρο ἔϑνδθ βθδγ δῦ ἰμασμθιο οδνν ς, τῶν ἰαλιθο (599) -- Δ οδοοὶ 

ἐκυβοΣ μα. ὥομαο, ἱκοΣ ᾿ϑῶς λαλουΣ ϑυδο μ᾿ ἴδιας τδλο μιᾶι ϑθλὰν κῶν 95 

οϑῇ τιμαὶ μϑὸ θ᾽ γραυδο Ἀν «ὐοὐ; μῖνθο ῥϑϑοΐο βοθοϑ.ο Ποοὺν ουμγὴ ατϑὸ δ 

εὐοοΐ μααχιον. μοὶ βοῦοι οἷο ἱκθον οἱλαθυν εβϑον βαϑ. φοὶ τωδῦοί Νὰ γραῦς, ὩΣ. 

Ιϑϑ ϑαθ τιϑομδοί Ὡς φῶνον . αουνὶ γοῦν ἰδδαλλκα υὐοίδο. ὁμὼ μὰθ ἐο Ὁ τὴοΣ 

μον -ὠϑιαρα θᾶ ἐο οογαν. 8) ὃ. αϑνοίο οὐδαὶ ΟΝΘΟΣ γαλῦνον [3ον κῶνον .βμαϑῦν 

30᾽ ψαϑῦ «ϑομδυδο λοαν, δ λλο θυμὸ οὐ ομϑῦ Οοΐδνο τἰδδαλλα υϑοίδιο οὐ μὲ9 Δ 

Ῥθιμϑὶν λοὶ «αὐδῶ ϑομγαλῦνο μϑν}}ςς καρ ἰδιουυοῦ χα. ἰδῶ ον. ΟΝ οδιροὶ ἢ μων» 

Ι5᾽ οοναϑο ροῦγο ϑμκαῖδλο βιϑοὶ ον οοὶ ϑαϑὶ «οο)αθιδας, Βα ϑαϑΣ μῤοι" ὧν 

Ἀδν ὡς σοὶ [κάδον τοῖν σον. ΒΘ.ςῚς, νοι δ. ἰμοδοον μὰ. οον νωοΐ ϑμαο 

ἴσοι .δαλο ὅμαν μοὸρν .δϑλο ὡ ὅμα μοὶν - Ὄθιϑαν Οὐ], κὸν οοιοδο 59 ρον μϑὶ 

φϑάθοῦ τ Δ} οἱ οϑνο υομαδν οοδα» ο,, 15), οἷο οϑθμας μμ5). ροιμϑὶ Ὡς 

᾿ραεα οὐ ς5 οὐδ «ϑοΐλον ὧδ γον ταλαϑο τ ΝᾺ νοὶ ᾿νρνοιρον, ιϑοῖ. 

.γο, ων Ῥμ5 οςϑοδοΣ οἱ μμναρο μα σον χα. ον οὐ Μὲ «5 Νο. κοῦραθο 

οἱ ὥοον γαλῶνϑ ῥορο Ὁ λοι μὰς, οὖν .}8. Ὅλ. 80} νοΐ ς οο5. ἱμοαο ἐμοὶ 



ΒΌΛΟΠΠΙΒ ΡΟΝΊΤΙΟΌΒ. τ7 

παπρ' ῳ θα"! Π.6" Αὐπβάντιοϊς, ἀδβ τὶ ἴππὶ Τιοῦθη ἰδ, 5011 Ὀδβᾶρθη, ἀἃΒ ἀθγο ἢ 85 
ἨΠΒ (185 νοι θοῦ ροπΘ (6 ιοἸπλη18 (ἀοὐο5. ὈΘΒΒῸΣ ΟἸαυατὺ πὐγ 818 ἀπτοῖ ἀ16 ἀτοὶ 
τὐᾶτου ἘΠοπιδηΐο,; νρ]. (88 Ἄγ ονι : ,(Ἃη8 1δὺ ἄπ8 οὐρα Τιθθθπ, 68} 516 (ἴοι, αδ 
απ Α]1οἷπ θῖνα (ἰοὐν ἰδέ, ἀπ ἄθὰ ὅπ αοβαπᾶλ παβὲ, Φόβαπι (11. ΟΥἸσοπποη " 
(70. 17,.) ἀπὰ (148 δουῦ δὰ ἅϊθ ϑαιιαυϊξοσῖα: οἂὰ ψχαοβὺ ἱππ Οἰδύθη. ταν ον 
ψρθ αν ἸΘθΒ παρ 8 ΒΒ 6. ρΡΌθΘα" (0 0}, 4,10). Αοῖ πἴον μοῖβὲ αἴ Εἰ Καπηίπΐβ 
οὐδε ΠΘΡροη“. 

81. {.. Εἴπο νγοῖθονϑ νά θα Π]ομπιηρ; α16585 Οἰϑάδηϊτθηβ ϑαἐμ]} ἀα5 Ε]ροπᾶο : 
ὥσπερ ὃν τοῖς ἀνδϑρώποις Ισραηλ καὶ εν ταῖς χώραις ἡ τῆς Ιουδαῖος καὶ ἐν ταις 

πολεσιν Ἰεροσολυμα μέρος του Κυρίου κδκληται ουτῶς καὶ ὁ σκοπορ τῶν αλληγοριῶν 
τῶν διδακτικν εν πᾶσι λόγοις μερὸς του Κυριου εστιν. 

16 ἴβυϑο] ἄθνυ ψουίσδυξα (ἀοὐξοβ σι πη ΘΓ 5'οῃ. ἴῃ ἴῃπὶ οὔἴδηρατίθ, υγῖθ 
ΘΒΟΒΣΊΘθΘη. δύθμῦ: οἷ [5.86] 1δὺ βοίῃ Νϑιθο, πᾶ ἀπίρι ἄθη Πιξπᾶρνη ἀμ Παπᾶ 

ἦπᾶα, 5οῖη οἰροπ ὑγϑι, [ Ὑγ18 ροϑομνίοθθα. βίθῦ : , ἶπ σπα8, ἰδὺ Οοὐν Βοίταππε πη ἸΟΝ 35᾽ 
σουβομτηδίξον ἄθη ΑβΒΥΤΟΡ ἴῃ πηθίπθπὶ ᾿υδηάος (οἴ, «([68. 14,95), πᾶ σου Β8 16: 
οἴηθβ συοβθῃ Ἰζϑηΐρε βύθαν ἰδβῦ, που 818. ΟὉ ἄδβ ΒοῖιῈ Ὑββθη ἀου θοβομυξηκι 
πνᾶτο, ἀοτὺ παι βοὶη Ἐρρθ6 πηᾷ βοῖπ ΨῸΙΚ υγᾶλθ, βοπᾶθση τγ6}] Ετ' ἀουν βϑτια Β6- 
ΒΟΠ 615 βοίῃ δ] θη οἰ δπθανῦ, --- 580 1δὺ ὅποι ἄθ: ΤῊ}41} ἄθυ' 6] Πσοπθη Α116- 
δουνίοθη ἴῃ 8]16ι λόγοις ἅδον Αὐ θ]] 468 Ηουτης. Ἐν πασι λόγοις ἰδ β]οῖοι : ἴῃ 

ἈΠῸΠπ ΤΠ μνβιοϊσθη, ἴῃ ἄθηθη (ἀοςὺ γουϊζοστηῦ ἀπ Νάμιθπ ον] ξθῃ μαῦ, αἴθ ἄθι 
Ἡδῖα ἴθπθβ ἴον. 8116 Ὑ͵ ουΐθ ἀπᾶ Νϑιηθη θΡΒβδῦθηθη Δ Θβθὴβ ἴθ οὔνγαβ ΘΗ βργθοιθη, 
πῖο γεβου, (οἰὐ, Ηδιν, (αἴον, ΑΝ οἶβον, ΕἾΤ ΖΙρον τι, 5. Ψ.,) Νδπιομ,, 16 1Ππὶ ΘῈΣ 
ακοιμηπιθα (815 ἃπᾶτο Νὴ. Ετ ψιρὰ ὅποι, Εἰδαθθκ οὗν, (οἰδὺ (Ὁ 1πα)" σοπδππί, 
ΟΌΤΟΙΙ ον πἰοιέβ ἀθι Αὐὖ ἰβῦ, βοπᾶθυπ Εὔμιου ᾿ἰδὺ 818. Ἰθᾶδι τηῦρ!οιο Ναιπθ; ἀἶδδθ 
Ναιηθη 5ἰπᾶ ΠΟΥΡΘΠΟΙΉΤΊΒΠΗ νὰ ἄθιῃ ΘΘνοπῦ, ἀθν Ῥιονίάθησ, ὅθ ὙοΥΒοΡρ μον 
((Ἰοὐἐθ5) τὶ. ἃ, 

8ϑι . . «».ἡ- Οιτινερ τι τῶν φυσεῶν “ειδὸν δυχδρει (ευτελει) ϑεώριαι μόνον 
ἐπεβλεψαν" τὴν γὰρ πνευματικὴν τῶν φυσξεῶν γνῶσιν δικαιον μονὸον εδεξαντο" ὁ 
δαν ισχυριξομενος, πρὸς ταῦτα ὁμοῖος ἔστι. τῶι λξγοντι, οτὺ ὠμιληδα Αβρααμ ὁτὲ μετα 
τῶν δυο γυναιχῶν ἢν" οὐτοβ μὲν τὸ ἀληθὲς εἰπε τὰς ὃὲ δυο διαϑήκας οὐχ ξωρακε 
τε καὶ τους υπὶ αὐτῶν τεχϑεέντας οὐ διενοηϑη. 

ὙΥῚν αἴϊνίοπ πίοι τὰν δὰ ἀὰθ Αϑυβουθ 61 ἄθια Ὑγοσίθ ἴῃ θυ ΒΟΒΣ ΙΝ ππᾶ 
Ῥεῖ ἄθυ Βοένδοιμίπηρ ὅθ. Ναθαν βομϑαθη, Βομάθυ Πϊ8Β80} ἀπ8 ὈδΒΈΓΘθΘη οἷῃ 
τοῖποϑ θυ σὰ Ὀθκοιηπθη, ἀδπῖ 85 ροίβεϊρθ Ατπιρ 6116 του ᾶθ ππᾶ πεῖν ἀα5 
(Ἰμοἰπιμΐβ Ὧι Ηὔμθ παπᾶ ΤΙθέθ πὰ Πιδηρο ἀπ Βγοῖθθ ἴῃ ρϑἰβύϊροπ ϑΐπη γοι- 
βέθμθη; βοηβῦ ρϑβ; ὑπ ὰπ8 Ὧἃ5 ϑοιοιύνγοτι ἀθ8. Τϑβαῖδβ: »β[8. ΤΟ] ]οη. τηοῖηρ ρα 
ΟΥἸτθηπθη 818. ΟὉ 860 οἷπ βρουθομίθβ ΨῸΙΚ πῦσθη (1188. 8,2). 80 βαρὺ δ ΒΙΘῚ: 
,» 16, ἴα ϑένγαβ σοῦ ἄθῃ Ναύαθθῃ σοβομδαῦ ΒαΡροα, ἄρτου ΑἸΒομθαθῃ ᾿ἰδὺ ὑχοῦ ]οβ 
(φτοίαπ)ς. Πδβ ξεὰὶ δα} α16 ΘΠ ΠΟ θη ῬΒΠΟΒΟΡ θα, ἄϊθ πὰρ ἄ88 ϑϑββοι. γὸπ 
αἀπίοη ρον πηίζοη Παλθπ ἀπ ἄθο: αἷθ Βονγθριπρθη τιπᾶ ΟΡ Παρ 468. 1] Βομνο  ΠΘη, 
ΒΡΟῚ Ππ| ἰπ Ῥτ ΟΥ̓Δ ΠΟ. ΕΡἸτοπ πἶβ, ὁπ θη, ἀδν | ἴπ ἀϊθβθη ΤΙηροη ουκαπηῦ τγου θη 36 
5011, πὴ 1ῃτοι ἀἄατο!ῖ Το ἀρ πβο μα θθη. νου πβιου θη Ὑ ΘΥππην χὰ θΘρνθι θη. 9018 
δοϊβιϊρο ὐϊς, ἀν Ναίανθη πᾶῦθη παν ἀἴ6 δυθοιίθη οπιρίϑπροπ", τψχῖθ ΑὈτνδμδπι, 
ἄον δὰ ἄθπι Γιὰ ἄδυ ύουπιο ΤΠσθη ΒΟπόρ ον Τ8 πα, οὔθιυ' τνῖα ΜΟΙ οἰ βϑᾶθις, Ἰλανα, 
ἄον σγοβο Ῥϑαΐαβ τὶ ἃ. οἶον ἄδβ θαοδύσϑι θοῦ, β]ϑίομ οἴπθτα, ὅθ θθβαπρίθι: 108 
Βᾶθ8 πε ΑΡγδθδπὶ ψουτθηνῦ, 818. οὲ Πεΐ βείπθῃ συγοὶ Εναθθπ πᾶν; ἄθι παὺ αἴθ 
ὙΥΔμν οἰ  ροβρυοοιθα" ἅ, ἢ, ΘΣ Βρυϊομὺ αἴθ Ὑ ΘΠ οἰδ, ἄθππ ΑΡγϑ απ τγδι Ὑγ]υ]ς- 
Το οἷα Νθμβοι τνΐθ βοῖπθ Βεϊᾷθῃ ὙΝ δἶθ8: πιῤ ἴῃπι, ἀπ ἅϊα ΑἸ]ορουι δύο, ἀ16 αἷο 
Τῆήπρθ, 818. οὐ 818. πἰομὺ τνὔσθη, σϑυ μι ]Π6π πη 58 πὰρ σὰ Βροἰχαϊδύϊοποπ θθηαύξθῃ, 
Ἰηᾶδπι ἴθ χ. Β. 19 ΨΥ ΠΙΘΙΙκοΙν ἀθ5 Ῥανϑάϊοβοβ ἀπ θυ δηᾶνθι Πηρθ ἴῃ δ᾽ 
ΘΟΒΡΙῸ Ἰϑαρηθη, βίπᾶ ἵπι ΤΠΗΤ θοῦ, ΑΠΟΣ Ἐρϑ  Π10}} ἰδὺ οἰπα ἀπᾶονο Ββαθαθαηρ,, τνῖα 

ολλλάν» ολ τ 

κι ουσι Σου σῶν πὶ ὐλάι ΣΥ ΣΟ ΤΟ 



78 . ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΕΠΟ, 

ΞΘϑῬ᾿᾿, ας μϑὸμ βκροθοὶ (οἷο «Ἀρα9) οὐ μο 5 νον δου ||ϑ]ο., δον» 

εἶρομο Μ9 κλαὴ νομοῦ οὐΐος τβοιαλο θοναν ἰμυΐν . οὐν ἰμααοιθῶς, ΘΚ λο 

τοῦς ὠαϑαῦοο δαὶ μ} [|559... κὐνν ἰδο ΟΝ») μαῦ (κοῦ ΚΗ 45. ἱμόδαν 
Βολν ἰνϑώμ μάχας μο δ. [Δα τλοδὶ ὁο ἐμ ον μια . μοὶ οα ϑοΐ, οἷν οἷος (5. το 

οι ἰδοῦ ὧμϑ ἰοθν ταν ἱδαιυοὺ ἰανας μὸ ὍΣ. Μβοοὶ ιϑίο μιϑϑὶ «λϑλιοο ὀΐὰν 

ἡ ρα ὯΝ. ᾿ουυρο λοι Νλο λα μϑὶ ἰαιοδοὶ ὁ ἐμ ον μϑὶ. τοὶ» οἱ 

τς, ϑῦ θμκὸ ἰδαϑοδνο ἰόμιθο αἰ τἰιϑῶνας, οἷο. [5.350 ,ΟΟμ5) μῳ ὦ.» 

: ᾿θμαγο ἰμβὸν οὐ «ἱ ἔϑϑαα μϑὶ ον οὶ ἰο τιν ὁβνα ᾿αδαδνο ἰδαομο δ. μσλιο 

Ἰοοι οοὶ ιϑίο βιϑον ... μαῖλϑο μϑῦνν ϑομθ ἰλαϑαῦδν δι μοντοο βμρυΐ μας (οο 
Ὡϑο ον Β κοὸ μωοδᾶς δια βαῦο 3.9 δ ...0... ᾧο ᾿οδαγ καθὸ 

36) ὧς ἰοομ ἔμαθα (ἢ τϑμοο ἰδϑι μγο υαϑγο βοαϑογο :]ηϑοὶ [αλομθς μβυρμο 

ΝΘ) ω  ΄ωὰ ἰμίο Γ᾿ Νμοο πον κ«5οἷο «δ ὁϑὺ κῷνο) «οἱ νο ἰδοῦ 

ΒΕΟΎΕΤΝΙ ϑινανος᾿ βϑϑδο ἰδυαδϑο ἰγοβν» αὐτὰρ ο : οὐδ δος, ὁμόομ ἐρδογο ον ᾿αϑϑο 

εὐ Νϑῦοο » κϑιλδϑ . Βρο εἰδλας Μμ65 λας 1οοῦ ἱβῶϑο αἱ δ ἐς δ «τροὶ 

εἰδδαν, ὁ Μΐμομ δέαϑοι βοήν. ὀιβιαος, ὁμαϑῦ οἷς ΔΑ ἰδαυυοῦ εὐ ὶν ἰροἷ 
ἴα, αλο δ᾽ ἔρος αἱ ΜΠ νοΣ γος. οὐ λυ λο !, οὐλιομον κῶνοι, κοῦ «οὐ 

ἔωθιλϑο Ῥ9 (θ.κθ.9 ἢ! 59 (οου ἰσομν «οίο βαρ ἹἝο ρος, οἷν δ γθὸ τόμος. ὯΔ 
Μμήμδς οἷν Ὥραις ἢ σοασιλθο ,90 :᾿ δίομπο ἰίαδο αν [ν μροϑαϑ ὧδ. ϑβοὰθο "ὶ 
δ ρος. βϑιλλοΣ Βοοῦ οὐλτὸς, ἡδοους ἰδοι ροσν νο. βιϑαϑο ἰο. εΐμομ {9 

-Ῥᾶς (ϑοβνο ῥο δος, Ἀκοῦς 5. θὰ ὀμαξβο βαϑ βδσεβαο οί δ μβϑοίο. ἰϑιδὰΣ 

ΒΡΒΟΥ «οϑιξα θοῦ μα ἰο οἶμαλο μβορολο ἰο μον μυΐγο «ἡ 1 αϑᾶβ οἷο δ, βθοο 
Ομ ς Βα Θοὶ 5. μωΐος. [ον θα. υδγϑοο αϑοξο μιαθὸν δ. Ἐπ οἱ :} αὰ9 

Βον δς τοὶ ἰξαω οἷν «ἰοἱν οι υοΥ ῶοο ««οοὐ μϑιγ ὀμθλαθο,. κΆ} ἢμο!!} δυίμδν 5 

ὀΐα. Πϑ5ο δυβυλοίο ΟΝ οὺς, ομλο ον ἰϑοὺ ὧ εὔνοῦνο  ἰδασυν οο) ἴμϑλϑ οἱ 
οὐ ἴλαωυ (οἰο. ὀβο, τϑοῦθο ὅθ ὁμοο ῥϑὲς οἱ υσα οἱ να ' θῶ 

Δ ΠῚ ΓΨΉ ἰο .ανο μοὶ οὐ μ9ββο δὶ ., 9. αν 

Ὁ κϑιβ ᾧ μοοὶ μιϑ μοὶ μβαῦ ῥο ρασν, κᾶ ες κῶνοι Μὸν μολθγου. βιαδωομθ ὀξθιϑο 
50} . ἰλαχοὶ δον -οδλοὶ Ὁ ἢ Οβϑασῦι, μμγο!ν ὸ ᾿ϑιϑο «ἱμαϑο 1196 ρον, μιοωο 

37 Ἰαο ὡν γον. ἀϑοὸν Π|ν [το], ᾿ς, οὶ, «ὔνον ὡοο .μϑδμο ϑο.}. λον οἱ !οαο» 1. 

νον ΠΥ ὑ} ρῶνον οὐ ανοΣ αϑοοςς ὠπλθ ᾿μο παν, Ἀδς 55. ἡ ον κοςςς 
αὐ .ἸΝαυυοὐ ἰαδοςΘ οὐκ. δα δὸῦ «αν οι, «ῦϑο κθομθ ιϑοϑοιο. Μο 

ἔϑβμο ᾿ϑα 5 Νῶ [ῥα δορθ ἔγον. τ. μϑοὴ ῥὸ φοῦο .. κ" «0. μου ΟΡ 
οι. δ, τῶν. ἰαωμθο Ῥρῶὰϑ :- ῥοα ΠῚ Ιαυΐ μοὶ .ἂ» Ἀροαξῶς μμω οιαο 

Δ, Ὅμου βοςῬρο 9. ὡς ἰααθο κο ἰοΐῶν οὐ ἰϑίο [κϑονυς ἱμοδῦ ομϑΣ ϑαρο "ἢ μευ 
εἰδέέλουμο Βὶ ἰγον ἰδιαυδοας, αὐ. 9ο) ἴδοιαν οι ον αι μὰς ὁ0᾽ ἈΩΜ ομϑὲ βοο 
δὰ. «ἴϑςν, ἀξϑλοο ἰαλλθοο : 5.1 δ μὰν δὰ 5. μας μο ϑωα. μον; »»- μμοὶ ' 



ΒΌΛΟΒΙΌΒ. ΡΟΝΤΙΟῦΒ. τὸ 

ΡῈὶ ἅθπ Βπομβίαθοι δα ἄον ΤᾺ], ἴῃ Ἰππθη γοῦρονρου, Πρηπ 88, ᾿ὰ85 ὅδ, 1βὺ, 
ἰδὺ ποθ ππι ἀπὶ 65 ΝΙαρθηβ ὙΠ ἀκ, πη αἰ6 (Ἰδβοούθη ἴθ ἄθὲ Βοθυ Ὁ βἰπᾶ 
τΐομῦ παι τἀπὶ 61 ΤΠιξου μα] ὑππρ' ὙΠῸ ἀα, Βομάθτμ βῖθ 501160η ἀϊθ Ξθ6 16 βμοιβιϊσ 
πϑᾷθροιι πη σππὶ ροἰ βίοι. ΤΠ ον ΒΟ πο ἀπηρβυ ουτηὔριϑη. (ΜΠ οἾἶτοῖ ) Τὐναουτ, ἀδπῦ 
518. ἀδ5 Τοῦ βοιϑαθ ἴπὶ ἄθπι Τἠομ δ, Ἰθπθὰ Νϑτπθη. ἀν (δα ἄοα Πίηρ 6 }) ο ΟΠ ]ΘΌΘα 
δύ, δρθι" πἰοιῦ ρο]θβθα τιν, ἀδιητῦ Ὁ, ἀρ βομνΊΘ θη, ρΘΊθβοι γορᾶθ, (Ὑ 61. ΚΡ. 01). 

88, «α. ὙὝ18 ἀϊο  οσππη χα ἄϊδθβθη ΤΠΡΙτθμπ πίββομ Ἰστοπιτηῦ βαρ οὐ ἴπὶ ΕΟΙρΘπάθα: 
ὥσπερ εἐκαστῃ τεχνὴ τρώνους αἰσϑησξῶς αρμοξουθὴς πρὸς αὐτὴν χρειῶν ἔχει ουτῶρ 

καὶ ὁ νοὺς πνευματιπὴς αἰσϑησεῶς χρειῶν ξχδι πρὸς τὸ διακροινειν» τις πνευματικα. 
ἍΜ 1665 Ηδηανγουῖς, 488. ταῖν ἀθη Θίπποη ου]ου πὶ πεῖνα, γο]]δυδηπαιρα Οοβαπᾶ- 

μοῖν ἄον θῖν, Βίηπο γουϊδηρῦ, χ. Β. αἴθ Καπβὲ Ὧἀ68. ΠΟ] ἄπιθθβουβ ον ΞΟΠ ΘΙ ΠΘΕΒ 
πη δμᾶτθ, αἴθ τ θη Ατιροη δι θοιύθη, ἷῃ. Ε]α 98. τπὰπὰ ρϑϑαμᾶοθβ ΑῸΠΡῸ γϑυ]θηρ η, 
οὔρι" ἅϊ6 Βουπΐδ, [61 (ἰβ πη ππὰπ ᾿ὕτϑπ πιπβ, (88 Πα !οΡθι οὲο., οὔθυ ἀπᾶγο ΞΠιη8 
ΒΟ υϑποὶῦ, 6 (δβαπαπ δῦ θυ σἴππο, αἷθ ἴὰ Βοίνδομξ Ἰζοσησηθη, οὐ ουᾶθυῃ --- "80 
ταὰβ 8} ἄϊ6 ουμαη" ρϑγοϊπῖσε ὑγουᾶθῃ γοὸπ. . ν᾿ Ὁ Ὁ ν νων Ι ἄδππ τὶν αἷο 
Μανπαηΐ αἴ6 ροἰβυίροη ατῦβϑῃ ἀπέθυβο θ᾽ θη“, τγᾶ8 Βἷθ βἰπα ὑπαὶ το ν ἀπ υγίο 
ἀπἃ ποσὰ ἀπ 88 Ὅτ] ΟΠ πὶ σάπια, 

84, ὅπη ἄρα ]Π]οη8Ρ σὰ σοῖρθη, ὙῈΓ σὰ Πἴθβον ΠΟΠΘη Ξξαϊα ἄπτοι Ποἰπμοῖῤ 
Βοϊαπρῦ, ἐρὺ ὁ ἴπσα: 

«Τισϑησις πεφυκξ αιἰσϑανεσθαι τὰ αὐσϑητα" τὸ δὲ νοητιχον πώντα καῖρον ξστῆκε 
προσδοχὼν ἡτις ἂν ϑεωριὰ πνευματικὴ διδῶν αὐτὴν εἰς ὁοσᾶσιν, 

ἩΪοΣ βαρὺ οὐ" ἀθανοῖ, νγον ἀϊ686 Ἰυνιγοππὐτιἶβ8θ. σὰ βομδαθη Πδἰκοιππιέ, ἀαβ 88 
πίοι 7οάθιῃ χαΐϑὶ! πῖρᾶ, βοπάοση ὅθι Ὑ ΘΥ ΠΌ ΠΕΡ, 418 σοι ἄον ΤΙ πυππρ θδ τὶν 11}: 
Βοία πδὸῖ οὔθ σούσαρθη ἰδὺ πὰ πἀπὶ ὑγοῖν βράμιθη σὰ εὔπποη, ππρϑυθαρσὲ ππᾶ 
ππγ ον 11}, τσῖθ οἷπα ἸζὕπΙρῖπ ἴῃ ἘΡΙΙΡΡῈ Βα] δπαῇ' ἄθπὶ ΤΊ σοπα ἄν ἀπαϑεια δἰ πὺ 
τἀπᾷ τοὶ σοβαπᾶθη Βἴημθη Κ]8}" δαββοιδαρ πη βίομθυ θα. ὔθαμ [οι οἷα 
Ἡϊπάθυπῖβ τσῖθ οἷα Βουρ σϑρθη αἴ ἶρκ. (ἀοῦῦοθβ θυ μϑοὺ, σουβυστῦ 516. 68; Ὀθβεπα! 
βἰύχαὺ 516. 818 νγθίῖβοι ὐθαθυιηϑηῃ. ἅπΐ ΠΟΙ θη. ΟΠ ββύθυη ἄρθι ἄθη ΟΡ πὴ 
πδϑομεθὺ αἴθ ΤΠ 6, ὁ ἀν ϑίπισπη θορίππῦ, οὗδθθ ΟὉ 65 οἷπ ρ ἰπβέϊσον ὙΠ 1πᾶ ἰδὲ, 
ἅδ᾽ σαὶ ΤΘΘὨΒΠδθη. ὑρδιῦ, στὸ οἰἐθ] Ἐυϊθᾶθ ππ Βα 6, οἷον δομξ, Ὁ 5ῖθ ἴδ 
βὐϊηκοπᾶθ ΝΈΠ6 υὔδοι Ηδῖο βρνῦ οὔδι Οὐ 516 Πβ]ρηῖπο βἰθιῦ, αἴθ σαπὶρθ 566. νον- 
Ἰτϊπᾶθη. Ἐθοπβοὸ ὑγϑοιβαπὶ Ὠθμϊ οὺ 5᾽0 818. ᾿ππρον Ηϊσέθ α16 Βομαῖθ, σοῦ (ὉΡ 
Ἠδνᾶθ βὐδηπαὶρ σὰν Βοῖδα, βρῆ ἴπ αἰ Ἐθυτθ, Ὁ ὅδ οἷπ Ὀ]αύρίουῖροβ ΤΊΟΡ οὔον 
οἴῃ ὙΊοι, ἄδ5 416 Βοιδῖθ σουβύβια θῖν, ἀτολῦ πη νϑυ]αρὺ 5ῖθ ταῖν ὅθ ΒΟΙ]οαᾶον; 
πππη ον γοομθη ἀπτομ]αυβῦ 516 ἀ(85 ΠῸ]] ἀον ΤΊΘΡο, ἀα}} πἰομὺ οὐπχα αἴο Ηδπᾶοδ οὐ" 
ἅϊο Βϑυϊοηροϑὺ ππΐϑι' ΠΠἸπ 6 ΔαΒΌΓΘΟΙΒ ἀπ 56. γου ουῦΒ, -- ὔαππ 85. 41165 οἷπ- 
ὑνιθὺ βαρὺ οι" ἴπ οἰποπὶ Καρίθο] : ΠΡ ψονβίαπα (νους) οἷ] θ8]ἃ νου Ὑαυβεδηπῖβ 
χὰ ψοιβίδηπαηϊβ, Ὀ81ἃ νοπὶ βομδιθη σα Ὑ' οσβιδπαηϊβ; τπδησητη8] τγοπθέ 6 βῖο ἢ 
ψοὴ ἄθπι Ζυβίαπα, ᾿πᾶθπὶ 6" Κοίπ ϑγιηῦ.018 Ὀγϑθαοιῦ, σαπὶ ὶ ουβυθπ ηβ οὐδ" σαπι 
Βομαπθη απ γτὸπ 4(ἃ ᾿]θ]6 1" χατίϊοῖς σὰ ἤθποπὶ Ζυβίδπα ἄθι: Εἰἰγβέαβο : ἄα8 τὶν 1Ππὶ 

36" 

ΔΡ6 5 [πᾶν ἰπ ὅον ϑἰαμπᾶο 68 (ἰδ ρθῦθβ σιιξβὶ]ς, ΑἸδβο, 6] ἴθθῦθ, ἀϊθβθ Ομ μηηἶββο 37 
πσοσᾶθῃ πίοι ͵θἄθηῃ ΟΗ ΘΗ θα:, βοπᾶθυῃ τὰν ἄθηθη, (16 10. Τύήομῦ ἴπὶ 5101} βοιαπθῃ 
πῇ πὰ ἴπ ἄοι Ζοῖν (65 αθθθίθθ, νὸμ ἄθια ὅπ 81165 ΤΠ ΘΓ ΒΟ ἀππρδνυουπῦροπ 
βοϊβεῖρ δῦ. 

86, ἰ. «». ΌΠΟΥ ὑπ αἴἶθβα 86] ρθη Κυδβθ ἀπᾶ αἴ6 ἘΜΠΙρ κοῖδ, σὰ ἈΠΒΡῸΡ 
ῦοπμο ἄδε Τὐομὲ σὰ βοβδιιθη, Ἱζοτηπιί, βρὲ 488 ἘΌΙροπᾶθ: 

ὥσπερ τὸ φῶς παντὰ ἡμῖν αἀποδεικνυον αλλοῦυ φῶτος ου δειται πρὸς τὸ ϑεαϑηναι 
εν αὐτῶι ουτῶς ουδὲ ὁ ϑεοῦ ἀποδεικνυῶν ἡμῖν πᾶν τι φωτοῷ δειται εις τὸ γιῶσϑηναι 
εν αὐτῶι. αὐτὸς γὰρ τῆι ουσιαι φῶς εὅτι. 

Δ 619. γονύνο Π] 1016" Βονγοὶθ! 716 ἀ88. 5 πη] ]ολ8 Τήρμῦ θη Αὐπῇρδηρ᾽ Ὸη8 
Ἰθᾶο8. Κῦτγροναϊπηρ' ἀοαν οι. πα θυβοοῖᾶθῃ Ἰβὺ πὰ τὴν βορὰν αἷο ϑοη18. 56] 8ὺ ἴῃ 



80 . ΒΒΑΝΚΈΝΒΕΒΟ, 

1 οὐῤθιουν 159. οἷοιδν. «οἷο βιϑοὶ ς κμ ο5 βροαν. οἷν. (οἷο :ἰαραδοςς ἡ) Ῥῳ 

᾿ρᾶρο ωϑὲϑ κλῦθι, ῥομο ἰἰαδοῖθ ὡς ϑόμρ τὰ ἀδτας μϑολοδο 

53. ᾿οιθυμλαν κλλομοο ἴον" οδν) μϑὴο ἱκϑωο . βοᾶας μη0 βαῖας » (οδνϑοίμο 
ἴαο. ἰκασρϑοονοο μὼ Ὅσο ἰομαῖο βοοαθ μϑλο ϑοῖν. οὐϑαν «μουΐ "6 δοῦο μιμ9 

Η μέ δϑο βμιβαροῦνο, οὔ νῶν, οι 59} προ μὸ μαῶς Ἀλλ ᾿οσϑμο Πο 

ϑς ϑρο θυ 9 «φ6.δϑὸ ἰοὶ δ, ἡδϑο οὐόοϑιοι μον δ Λ30 μβϑμο 

πως «οἷ. τς ΨῸΤΙ “ὐὐὰυ |ο Ιωῖαο .»ς ιϑοιοια. οὖν. ὡδί πα ϑᾶϑο ἰῥομῶθο 

. 00) τοῖν, [καϑοὶ ὡϑδδλϑβο ᾿ϑαδυλσν «ον δ Ὁ ἰδ) θα. μϑ οοῦυϑ 

τμοὶν οὶ οἱ ᾿ς οο᾽ ἰδοια) οἱ. 1ςν οὐδ τοῖν ὑοθῖο, μῶν, 159] Ὁ. ιϑίο νέο 

τϑἹ ῤλλαθ . ομοδεὶ οὶ Ῥρβοο οὔθ ρΐ »ρο οὐδ γο οἷδβ ὁ ὁμδνυ ὀονν} 3» 

. 6 ϑοια ἰοῦ, μμλοὶν υοἱ λῳ )]ατοο [5 ϑοὐν μ5 δέος, δὲ οἱ οο δας, 

5} οὔϑαροϑ οοὶ υὐρν σον ἰγοὶ 5. νος τς 89. γθ9ο ομϑ δῶν ἔϑαδ οῇὔνο 9ο 

37 [βομβαϑ βαυϊδοο μὴ βα9 κἷν βιϑον μοὶ ΜΠ|ὅα΄ δο. ρὰϑν :βαρῆαβιοῦ (ῥϑια" γϑϑαδ 
ἴϑοιαυ ᾿αδινσν γον ὁμδυὶ αὶ ἰκϑοιος βορὰ; ἰβϑιαῦ οἱομου λα οοὺς, θα ομῥϑαϑ.} 
ΟἹ 99). θὰ εἰλυδθο " ἔξ ϑὺ μὴ 9 ἰοῦ ἰεθοα ὦν }ιο) εἰναι ἰοοιδν) 

ο5 9 μυ  . λαῦρο ῥο οἱ .}5 οεθα, τς ἶ) ̓δοΐο ἰδ ται ᾿πϑλϑο 

οιδων κοούλαϑῦ οὐ κῶν βο οἷν, Ἢ χὰ. οἷο. ϑο5 ὥσα Νμο ἢ» βου ῥο 

νν Ὁ. ἴδαο ον μα μιμοῦ ομοδ ὶν ἰεθοαν ἐμ’ «ϑοραθαθ 9}, οἰμβόοασ} 

οἱ ἰἰανας το ἁ(ὗκας ὅδῶσο μας ιὸ Μ9..]ας " (οἱ ἰλατας 1 ὁμδο ὧδὐ κ9. οἱ οἱ. 

μμα ϑεϑν ἰβογοὶ . οοδ ον ας ὃν ον. δορὶ κτκας ἐλ κλοςνῸ Οὐ, μων. ὁμϑμ 
Ῥτο οο᾽ τ μας μοι βὰς ὡς (σοῖς. [κὸν ᾿κὼ μ}59 θ᾿ ΟΣ ἱκαῖς ξ5ο. εἶκανας ὅμο 

᾿ϑϑον. «ον ὰς ομδαϑὴ δὸ ἰμο ὁο Οβοοιο ον αθοὶ ἡ ὡς ας ΜΝ δ ϑυ 

ΘΗ φῶ φοβοῦ φόμαϑν ἰἰαχν μομα νἱ Οδν.γ5 ϑόμλο κα 5} δ» Ῥδο ᾿ς 

αὐ οἱ ἱατν ΒΩ ΘΙ (θίο τἴκας μο μον γαλνο ἱας ῦ φαδο :λοαρᾶ δ οοἱ 
δ μα λας 39 μδδιομ, 9. ὁμδο «κτὔνον ὁ ἰὥσλδο . ὅϑοΣ ᾧἹ ιαϑυ "' "δ 

δο Π᾿ ὁ ὁμαιθν ΟἸνμο ὁμααθο καὶ ὀρνιοῦς, οἰδωδδι βου φως, ἰδαθο 

ϑιλαυυοιπ ἔκιρο σσϑο μιαυΐγ ἰαλγο.. Ὁ .. Βαο ὡδὶ μα» το μὰς 15) 

ἐν νιν νον ̓ ϑαρο δ νΣ ϑομογ φῶνα γαλδς μὰς Ὁ 5. 9 θα Ῥ ΟῚ τὔνϑι ὧὸ 

μασι ϑὸ μο .9 ̓ Ξ ξνν νον ο ολθς ἰδωαυοῦ ἰμμν 5. οἷο Μὲ τραδας 

ἰκαϑι ὁ ὁδὺ οὶ εἰδδλλο λα θν αααδ θ]. ὁμδο! ἰδωσυυοῦ ἰλόλας μὲ .. ετροοί ἰονῦν} 

38) ἰδβαυο ἰδὸς ὁ τἰλδλλο ΘΔΤῈ κῶν ομον οὐδ κϑαδν αν Δα θ δλοΣ Ἀα. Βὸ «μοοὶ ἰδ 
ἰδιδο μιν τα οι ἔϑοιο εἴμ ο᾽ οοιαῖι ῥον μα κααυν κῶν Θ ἰοροο (ἢ) το τρμο 
μασι μ᾿ θο μᾶς ὦ Ὅλα ἰἰανυοςο μαθν μας μο κϑοο. ἰδ οδιραθο 
μϑω ὯΚ. βρὸ »ρὔδ κύμα κὸν [μου ̓ς κἹςν ἐνς θολὸ ον μ μθιῖν 

τ5 ἰοῶν Ὅς κυλλαὰγ βο9 9. μιοϑν ᾿ς κϑῶν: ἱιαραιτο νυ 50} οἱ Βθ ξ κλαϑλϑοδο 

ὉΒοι ἰϑαρο ως ΒΟΥ κλλϑιολο ἰδαυ, ἰκαροισν οι κσο» μο ἐοδμΐ ομλο ἐϑῶνν 

οι. 



ΒΠΑΘΕΠΙΒ ῬΟΝΤΙΟΌΒ, 81 

ἴππι βθῆθα, 5ὸ βἷδὲ τπ δυοῖι οὐδ Ἰνοῖπι Απιῆσατιρ' βοῖποβ Τὐσμΐθβ πὶ ππβρου ΠΟΡΖΘῈ 

ἀπ5 ΤΠιουβομοι ἀππρενοσπιόροη (διακρισιο), ἀπβτα Απρδη πνορᾶθῃ {18}, ὙΠ Βομδθθα 

ἔπι Θοἰβὲ ἄϊο Βοάϑαξαπροι ἄον δ ρϑυ]οπθη πἀπᾶ ἄον εν ρουοβοι ΤῖπρΘ; ἀπ 50 

Βνδθοπθα χὶρ δποῖι οὐὖ 561050 πἴοὶνξ νυ ἐξ6 158 ΒΘ πη θ016 χὰ βομϑθη, ὙΘ ΒΟ γα πα 8Ὲ 

εἰπα ἅϊο Τ]αβομτοίθαμροη, Νάιποι, Ζϑη]οη, ἘΠ Δππροι : ἀδοῖ ΦΘπτοπ ὑγρὰ ποὺ 

τπθ 8 ροίναρ᾽ ὑγοροη 465. ΒΤΟΓ6Β 468 ΤΙΘΒ6η8, ἀἴο Οοθάτοπαθη μϑθοὴ 16 (ἰϑυασύθῃ 

εἰπρθβίθη, ἀον ΒΙίμᾶθ. Ὀνρδαομὲ οίπϑη 5 8}) πλ0}}}, Ὑγ6}} ὃν 88 Τλολύ βολιδιῦ τιμᾶ 

Ἀΐπξον οβα μουβρεϊπρὸ, ἀποῖν ἀδε ἰδβοὺς ὑγροὶ ὲ πίοι ταθλν ἃ ΤΠ τα ἡ παῖρθη 818 
ππομέπιοίβιον, ἩΙομᾷ ππᾶ βξουπμα πᾶρθη ἴθτου Ὡβ ΟΠ ρου Ἴδη. νϑυονθη, Ἰμϑπομθον 
αἰπα πἰοπξ τηϑῖν ἴπὶ ΟΘ ΌΣΟΙ --- 1168. δύ; ἀπίουρορθηρθη ἴπὶ Τήσν ἄδι', ΌΠΠ8. 66Γ 

ΘΘνθομ ρ τοικ, ἀϊθ ἄρον ἄσποι, αἴθ ἴῃ ΠΊΠΒΓΟΙΉΪΒ. ἀμα ἦτη δομαίίοη (ον Ῥαβα ρο- 
Βοββθη μαίέοη, δυξρίηρ, οι πὰπ ὃπ ἰδὺ δὰ! Ενᾶθη Ενθᾶθπ. ,ἸΡ ἰδὺ βϑίπουῃ 
Ἄγ ββοι π8ὸ. Γἠομ  (αὐτοφρως) δῦ χὰ οὐἸ νου. τ]ὸ Ὁ ΕΡ δῦ βοίποπι Δ 656}. ΠΒ0]] 

ἐξ ἃ, ἢ, βοῖπ [ἀομῖ ἰδὲ του οὔνγαβ ἀπῇ βοῖὶπ θβοι οὗνγαβ δμᾶνοβ ἀβηθθθη: 
δ᾽ ἰδὲ ἀπχοίδαβ οἰ οι Π1οἢ, αὶ ἴππὶ ρ θυ 5 ποθ, υσῖο ΠΒῸῚ ἀθη (ἀδβομῦρίοι, Ζα- 
βατηϊποπβούζαπρ' απ ΜΠΒΟαπρ᾿ ἀον Ε]οιηθαΐο: ,(Σοὐῦ ἰδὺ Τὐοιῦ ππᾶ ἴῃ ἰππὶ ἰϑὲ Ἰκοὶπ8 
Ξραν σοι ΕἸπβίογηῖβ" (1 00]}.. 1, 5). ΠΡ βροβα ΒαβΙΠα5, ἀν Το  βύρϑ ἢ] ἄδν Καρρδ- 
ἄουίον, βρυϊομῦ ἴῃ ΘΙΊΘΣ Βϑῖποι" ἱπέουρορβίϊοπδβ, ᾿ποιη ΟἹ 1118 ΖῈ1 (ΤΟΥΣ Πππτιρ' 6 ΠῈ} 

Οὐίον σϑὶχί, αἴβοὸ: κα ἄοπι Ἡαβο τῖρ 1 88. αἰἰβίοσ ΠΌΉΪΓ6] ον ΕἸ βίου τἶβ ρθροι- 
ὮΡΟΡ ἄδπι τοίποη ΝΠδαρΘἸουν πηθορνθησὺ δῦ, 50 801} (π]0}}}}) α΄68. πο] Τύήοῦ ἄον 

ΘΡΉΔθοποι Θοὐνποὶ! (0); αἴθ βομδμποῖ! (οὐξοβ βομιδαῦ 1061" Κοῖπ 1010] 106 68. Ατιρο, 

ἴπ ἄδι Ξΐθϑῖθ, ἱπὶ Οἰουηἑ τίσ βῖο 8]1οἷπ ροβοιδαῦ. Ὅ7Ὸ βοῖπθ ΒΒ π μοῦ ἴπ ἱπρομᾶ 

οἴποιη γὸπ ἤθη ΠΗ Ι]Πἴσθη δυβίγϑη]ν ἰδῦ, 46. Εἰπίου]βὺ 56. τθρθη ΒΡ πιπμΒΌΒΒΡ ΘΟΙ- 
Πομοα Τάθθο πϑοῖ [ἢν οδἷπο παροπᾶρ Βορίονᾶο, Τ6Β881}) Ὀαΐθη βῖο τὰ (ἀοθοὺ ἀδυυτη, 
ἄαβ πῆμτομα ἴπσοβ ρσϑηχοη Παβθίηβ ἀἃ85. Βοδᾶποι ὅον ΘΟ μοῦ 468. ἬρΡΡη ἴῃ 
Ἰῇνοη βθθιθα δημ]ο θ". 

86. .«(. Ου ταυτὸ εὔτιν αἰσϑησιβ καὶ αἰσϑητηριον οὐδὲ αἰσθητικὸν καὶ αἰσϑη- 

τον" ἢ αἰσϑησις ξὅτι δυναμιθ ἣν εἰωϑαμεν αἰσϑανεσθαι τὰς υλαρ᾽ τὸ ὃδ αὐσϑητήηριον 
τι μέλος εν ὧἱ ἔνξῃγει 1 αἰσϑησις" τὸ δὲ αἰσϑητικον ἐστι ξῶν ὀργαᾶνον ὁ κχεχτηται 
τὰ αἰσϑητηρια" τὸ δὲ αἰσϑητον ἔστιν οτι τοις αἰσϑητηριοιβ ὑπόκειται. αλλ' οὐχ ουτῶς 

κὺὶ ὦ νου δ'» τιΆι τῶν τεσσαρῶν υπεστερηται. 

Ἐπ’ 5ῃυῖομ νοὰ (ον νουπϊϊη ίροι Ναῖαν. ἃ. ῃ. ὌΠΒΤΟΡ Ξθο]θ. Β΄ ἰδὺ ῃϊἱολῦ, 
“|6 μοὶ ἄδῃ δπᾶγοι [ιθθθυγθβου, ἄθθοι οὶ (8 Β]ὰ} ἰδ, δὰβ ἄδη 4 Τ]θπιθηΐθῃ 
οπξβεδιηπιθπᾶ, ἄϊο ππιρ ϑίππθ ππα Ὑ ΔμσπΘΒτηππρβ συ ΔΕ Ὁ ΠΔΌΘα ππᾶ βο βὺ ππιν βίμη- 
110. τ ΒνμΘ μη ρθαγο Ὑ 656}. Βἰπα --- 488 81165 βἰπα ἰδυϊομξθ Ἰζοἰχουοίθια ; ποίη τιιβτο 
Ξϑοϊθ βέδῃ μοοῖ ΠΟΙ Ἴθποι, 5186 ἰδὺ οἰπθ τὶ Ἰυυ]τθηπ δ Ὀθραθίθ, 416 βίην βϑὶβὺ 
τίοᾶον Ὑγαμνπομπιοηᾶο Ναίαν, Νϑοῖ ἄθιη δυ]σοπποπᾶθῃη 8110 ποπηῦ 61 ΒΡ 6 βϑηΖ6 
Ξίθοῖθ , ουμαη Ὁ ἀπὲ 516 γοι 46 Ρ ππγουηϊϊη ρθη, πτ" τηϊὲ Βίπποη Βοραθέθη Ἰζτοαίας 
χὰ πη θυ βο ποι θῃ. 

87. ««. ἵἴΠπ| χὰ Ζοίρθπ, ψ]8 ποῖ ἅϊο Ψουπαης στοῦ ἴπν ροἰβοϊροβ Ὑ͵ θβθα 

ἄθδον ἄδτα ρθη ροπᾶπηΐοη βἐθις, ἀα ἢν ἡἱοὲ πὰρ ἴδ Βἴητθ χὰ ἘἸτοηἐτ8. (ῸΡ 

Βοδουξαηρ ον Ἰζόνρουνοῖῦ χὰ Θοθοῖθ βέθθη, ξοηάοιηι δθο} ἀδ8. ροἰβύϊρα Βομδαθη 

ὉΝπὸ βἰ πη οῃο ΗΠ ΒΙα 6661, ἡγθηπ 56 ἄπτοι Θοὐΐοβ απδᾶθ ου]δαομοὺ δύ, Βουρο δ 61: 

Ἡ πνευματικὴ αἰσϑησις ἐστιν» ἀπαϑειὰα τῆς λογικὴης φυδεὼῶς παρὰ ϑέου χαριξομενη. 

Ὄγομα ἅϊο Ξ66]6 ἴῃ ἄδῃ πυγοὶ ΤΘ]οὴ --- Βορίονυῖθ ἀπ Ζουμ --- ροβαυπ δ. 

πονᾶθῃ ἰδ πηᾶ ἀϊο Θρα!ξαπρ' ἄον ΒΙ ΠΗ] κοἱδ, αἴθ Ἐοὶρο ἄν Τιο ἀθπβομαῦθθη 68 

ΤιΟΙΠ65, [ ϑαξρθμοῦθα. 180 παπᾶ βἷο τὴξ ἰπροπι λογιστικὸν ΘΙ. βονονᾶοη ἰδβῦ, δὴν 

εν} αἴθ Θθοῖθ ἰπ ἴθπθ ροἰβθῖρο ὙΥ ἈΠ πΘΠππ πη ΡΒ Γ Πρ Ίτοῖ , ἅ16 ον 59] ] μη. Προ 

τἰομὲ Ῥοαανῖ, οἷπι, τα ἄγαν νογἀδη] εἰ ἀ85. 6: παρ (ἀοὐΐοβ. 

88, ἰ. ἡ. Ὡσπερ ἡμεις γρηγορουντες αλλ τινὰ περι τῶν ενυπνιῶν λεγομὲν 

Αυλδαπάϊαπρϑα ἃ, Κι Θοε. ἃ, ΜΕ. τὰ αδυμαμθα, ΡΙΠΟ]ο κ.- βίον. ΚΙ. Νὶ Ῥὶ Βαπὰ 1,5, 11 

37 

38" 

“φ μεῖς Ειές 



82 “. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

τὸν ἰαιιδο ἡ ιν 9. τ βϑια σοι» [κα οὶ, βοΐ μὰς οὶ ἡ βάθοο οδδνιν μα μ5) οοβν. 
ἰκδωΐν . μοὶ .548ι ιϑίο ἱιϑοιν., ἰοιδδν οϑι «ϑίο [κϑοὶ . μῦν ομϑὺ ϑκιροο ἢ νυ βόα 

ὼ βρῶ δμο 5 ἰκαοΐγ τρδσ βόδ ἣςς Δ ρμέσο Ῥβο Ῥβο κοξαον χϑὺ 
ἐκλαθδν, βιλολασι κι λολοῦ} 36. οὐ ἈῈ5 τἰϊαμι αν τον βου  λλο τἰμο ον ολοιμα. 

ὦ κὸν ροΣ μὰ οὐαὶ νοὶ αὐ τμλαο ας ὸ ρνϑὺ Ῥρο δὶ ἔθη 
μας τῶ Ὡς Βα δ 5 βαὼλ ἰγομε ϑἰο ἱκϑοο . ᾿ς θυ ας ᾿νωυΐ "οὶ 

“άθρν οὐ ἰἰαυμδιροθου. κτιδλλαλο ἰοδν Ὅλ. ἰομᾶαν 'ϑϑαδϑο μὸ 1:55 μὲπ 

" μῶς ὁ. εἰρθιοοῦ βοσιθας, ναι, μπὸ Ὅροδα» βορν υ μη! ϑϑδαθο ῥοὴ ἰλαλθα,οο 

"γ Ονμοὶ μαμα μοὶγ μεΐο ἀϑρδλο ἰλαιοὐγδδο {15} [υϑλϑοδνϑο ἢ} ἰῥϑια" οϑιν τ ανομυδιδο 

εἰδμωμομο) βοδοο ϑοβνο ὁο λα] μὲ τ ομαθας ἰοῦ οδιϑου ἑν κβο λβαθο 

ιϑομ οι, ρο οἷς οξϑθλοῦ οὗν ο ταῦ ὡς Ναιο ἢ κ,9 τρῶνοι ὁο }|5..λ39. Μο 

6} μϑ Βαλα ἰϑιλαλῶνο, διὸ τ ων ὁ αν εἰδας γδο ἄπ, μ᾿ὼϑ 

δ᾽ οὐ οἱ ἰγοο οἰκῶν. «593 αι Ν νι.) βοὰν οἷος αν μος μ. ἰγοῦνο «ὐὐοῦν 

ῥομδ μἄθθ ἕν οοὴ κυ» οι ἰθαδ ῥοῦ μοὶ ον» (μοὶ θοῦ, α 9 15) 

38) 1.5) «ωϑοὶ Νιδμο θ᾽ κ5 .ν κϑονν καλὸ δῖ μα} οἷοδὰν ομάθαα ἰδδι ας 
οὔδνα ϑἱ κυ νι δ οῦ Ῥο ΟΘ.) ἕκῳς ἰοοι μ.." ἡ Ιααυϑν .ς 59 Δ 5}}} πούδυσου 

99) αἱ -«5 Με " ἰοϑμ κῃ γον βὼς δυο όσοι Π}ν (510) καλκθαθο μον δ ἀθο .ς 5 δ] 

οοΐν. μοὶ αὐ μ΄ς δὲ. ἂς Ι6λο ϑηοδοας οοοδ αὶ » Ῥο ϑοὶ (οἱ ᾿ς ὧδ τω 

ἰλούδθον ᾿ν.5) διιαμϑ ῥοῦ. μοὶ βϑῦον ιϑίο. κϑύθμ ον οἱ οἰλγμθθ μονα καλῶν μκαν 

ἵμθαθ ας ἰμὸς ομϑαιοο κυθο ομο Οκἢ) θο νον ᾿ς 5 αὐομ 

“κϑῦ ὅσ ὡς δ εὖλνϑὶ φως κ5ῷ τὐϑὲ «Ἰβαον,.5 δα θοο. ᾿ς 

ὔνοῦνο ΠΗ αϑιαα τῶ ἙΝ μὰ κβας δὸο ρο ἔραν. ΓΕ κτένυλδοο 

ταδοῖβ ᾿ϑϑ ς 9 οὐόϑ 1! ἰκααυθν 15.5) οἱοιδαν ἴϑαο ἰδυυοὶ ἰδοῦν, θοῦ 59 

εἰ ἰδ ίο λυδςς, [Δαυλαοο οἱ ΝΘ νοι ἰομδς ὁ οἱ μοβα9 ΠΦΨΕΥ ΟἹ 

«ϑο  λο αδογος μὸν» ᾿ς 5 Δὲ ορδα οἱ τῶν βαϑιβον Ῥρβο οον μὸν. ἰϑϑι " 
βοβαοο ᾷς " οἱ οἰδῆα ἐὲ5 μοὶ κὰϑϑ μιλῶ ὀβω (οἱ εἰδδν,., μὸ κα ας ἰγοὶ 

ΔΕ ὩΣ ων λαος οἱ ον ἰπολμοΣ μὰς ἔγον οἷμον Ἀυβαμαν Μιοἷο . βαμο 55 
κολωο τἰμμα μ ῶὸ κυροδμοΣ ὥθμο τ δου οϑοι ἈΣ κῶν μάκϑαϑο τοὺ Ἀδὰ. δ ῥθο 
ομάαθιὶ κοξλοο ἰοομ }9 ἰδ κκθ ἰοβν. 15 καλ Ἰοομ μγ ἔγοὶν Μίκωνος, ἐμολδδο ὡο κα9.. 

φομὶ . «ὐἱ Ἀς καθθ Ων οἱ». φοιξομδις ος ςΘ δυΐν βοιαυο ἰμολυο ἰ᾿ααορθ τα 
Ἀν θο.. «τϑο] ἈΣ΄ κ5 ΝΑ δα 39 τκυας ὡς ΒοΙ ἢ κῶννοΣ, μαραδανν μμων 

νοι. Ια λα. δα ἐο ΝΑ ἢ) οϑλομδς ΠΤ εἰς 30 ὡϑοοδῶν, οὐδ 

δωΪ Ομοὶ ἰνϑο ὅομΔ δγο ον κϑ 0. ᾿λϑὴν μα} ἐς ΒΟ κὰλθ Ἀ5- βίο οἱ δῶν 

᾿ς «Οὐ μὸν ἐμο Μ΄ ἰϑοι, μοἷγ}Σ. δοοὶ ἰοομο  ἱΝαν ἴον ὁμδοὶ ΚΣ οδροὶ 
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ξνυπνοι δὲ γενόμενοι πείθοι μανίγανομεν οὐτῶς ὑτοῦ ἃν» πότε ακουώμὲεν πέρι του ὕξου 

εκτὸς αὐτου ὃντὲς ὑτὰν εν αὐτῶι γενωμεϑα πειρῶν ἀποδειξιν δεξομεϑα. 

ΑΘΒΜ]ΠοΙι ἰδὺ ἀν Πα] γὸπ [Καρ. 86, Τοῦὺ Βἴοβ οβ: τσῖα Ὧδ8 Γλοθέ 485. ππηβ 
8,11868 σεῖρῦ, Κοὶπ ἅπᾶτϑβ [10 πού πὲ, ππὶ ροβοῃπ χὰ τοτᾶθῃ, 80 ἰβὲ 8 ὅπ} τηΐὐ 
Ααοὐν" -- ἴον βαρὺ δὺ ἅμη]Π 0: 16 τὶν ἴπὶ ὙΒΟΠ 6. ζαβίαπα πο} ἀπβέοπι (ἀπὐ- 
ἀὔηϊοι, νγ0}} αἷθ ὅϑομθ ὑπ χὰ ΠΟΘΙ δύ, 105. ἀπ ἀὰ5 ἴον αἴ6 Τυδππιο τϑᾶθα, 
ψῖο ἴῃτο ΕΡΒΟ ΠΟΙ ΠΌΠΡ 6 ΟἸπὸ (88 Δ ΒΟ οη 65. Τιοίμθοβ. πιδρη οὶ εἰπῆ, τ Δ. 
πὶ ΘΘΒΠαἴοα. ἀῦτοι ἀἰθ Εν ϑθσαπρ ὈΘΙ θην ὑγοράθη, ἄαβ 65. δὔνναβ ρἱϑοῦ, ἀδβ ο πο 
ἴα ίηπο οὐϊκαππὺ ἶσα, ἀπ ἀαβ αἴθ ῬΆΤ ΘΙ. χὰ ΤΙ ρΡθοις Ὀοιδαιρίθη, 68 ἴθ 
δαβον Ἃ0Π Β᾽ πηι οι ΠΙΠΡῸΠ το 8, 5ὸ ρ]Ὁ ἀδ5 Θποῖ 815. Βοντοὶβ Τὰν Ὧα5. ΕῸ]- 
Βηθ, 50 οἷὐ ΜΙ 8ὺ} ἀσαπὰ (ἀν δπβοιθη ἰηπο πηΐον Ἡθᾶθηῃ θα ἨἩύτοη γοη 
σθθπ ἴοι" (οὐῦ ππΒ πίονα] θη, δῦ ἀ88. ποῖ οἶξοὶ ἩΓοῖποη πη ΟἸδαθοη δα 

αταυπᾶ νοι Ζυμῦτθη -- "18 ΜῈ δα ἀθπὶ ΝΥ 6ρ6 (οι ΤᾺΡΘΗ Πα πρθη σὰν Του χθαρτηρ' 
του ον Δ ΠΣ ΚΠ ΠΟΠἸτοῖδ ἀ6Ρ. ΟἸιν ΙβροηΒΟ  Ὠτιπρ’ Ἰτοτηπιοσ πᾶ σὰν ΟΠ ΘΗθΑυ παρ 468 
ἸΠπβομἐθανοπ, θπ68 ἀπ ΠΒΒΌΤ ΘΟ] Π]ΙΘΠ σι Τλολίοβ, ἄαθβ. 815 ἅλα ἸΤηβηβθᾶνθ δε καππὶ 
ρα, 50 Βρυ ον οἱ" ἴῃ οἰποῖῃ ἀπάθεμ [Κ80.: 1)16 ΟΡ πα α ἢ Ιζάππη ἄθα ΟΥὐὲ ΘΟ οὐίοβ 'π 
ἴῃ οὐδὺ ὕδηπ ΒΟ δΌ6Π, ὙΓ6ΠῚ 518 γῸΠ 8]1οὴ ΕΡΙΓΟΠ ἐπ 1588η 465 ΚΙ ΟμΕΡάσοη Ὀοίγοϊς 
ἶβῦ; 168. ρΌΒΟΠΙΘΠῦ πολὺ 6]ον, 018 86 αἴ Τ οἰ ἀοπβομδξου. Ἀρρο]ορὸ μαὲ, ἄϊθ βἰθ 
ἄπτοῖ ἴα επποόκυαα, ἃν αἷο Κιπποηαϊηρο [6556] }; αἴθ ΓΟ ἀρ ηβο μα θη σορᾶθη νοτ- 
ἐσίθθοπ ἀσχοι αἰ Ταροπάθῃ, νυ Ποὺ (ἀαοἀδηϊζθη. ἀατο} ροἰβορα Βοἐνδομέθηρ, απ 
ἄϊεβθ, σσθππ Ὀδῖπὶ Οοθοῦ 88 Τήοῦ ον Τυϊπι δ δαΐροιθό, ΤλΆβ86106 βαρὺ ἀδυ 
σγοββ Ῥϑῦϊαβ: Εν, ἀον ὈΟίΟΠ]οη μαῦ, ἀαθ 88 ἀθν ΕἸ βέθυηἶβ ἀδ8 Τήσμὲ Ἰοπομίο, 
ἴδ ἴπ ἀπβροθῃ ΗΟΥΖΘῚ Δα σορΘΠρῸμ, ἀπῆν ὙῚΣ [ ἄπτο! ἃ Εἰ κ. ἄθν νυ] ΟἸτοὶἐ 58} 
Εοὐδοβ δυ]θαοιιοὶ σου θη" (ΤῚ ον. 4, ο). 

89. (ν. Οτε ἀπαρχῆς ἐγενομεϑα σπερμαᾶτα τῆς ἀρέτης πεφυκὲν εν ἡμιν της δὲ 
κακία οὐ" οὐ γὰρ ἐὺ τινος δεκτιποι ξῦμεν τουτοῦυ παντῶξ καὶ τὴν δυναμιν ἔγομειν ἔπει 
καὶ μὴ εἰναν δυνάμενοι τοῦ μὴ ὑντὸῷ οὐκ ἔχομὲν δυναμιν" ξιπὲερ αἱ δυναμεις ποι- 
οτήτες εἰσι τὸ δὲ μὴ ον οὐκ εστι ποιοτῆς᾽ (οἷ. ἃ Απαίο]. γνδοῖ. οδρ. 66). 

1)88 ΚΚαρ. ἰδὺ ἅμιη!ο}. ἄθπὰ νὸπ ἀν Αθὶνθ, 16 νἱνέι61}1 ἴῃ ΚΚΌγρη βὐθοῖκέ, τνῖο 
τὶν ἀοτὺ οὐ εἰδνὺ πᾶθθπ, ΑἼΟΝ ἴον βαρὺ θ᾽: οἶπι ΑἸΐθηρ; ἡχατᾶθ ἄορ Ξβδιιθη 65 
Οαΐοπ ἴῃ ἀπδϑτθ Ναΐαν βϑὶθρές; 80 ἔνθα 810} ἄν ΝΙθηβο} δὶ ἄθπι (ἰπέθη, ἄδβ ΟΣ 
ἐαΐ, παπᾶ ἰδὲ Ὀθατιϊοικύ "61 ἄθὰ δρθπίο, 1)165 αἰ τἤομιβε ἴῃ τπὴβ ἀστοῦ αἷο 
Μῦμο πὶ ραΐθη Δ ονκοι, νεῖν σϑρᾶθη ρον δ ρὺ ἀαροι ἀϊθ Ἀ]ρ.. Τατῖα πη ρο]αηροη 
σαὶ οἷποι νον] πῆροη Ὑ Ὁ] ππρ' ἀυτοὴ αἴ ΤΟΠΠαμτη6. ἃπ ἄθη ΚΔΙτυ διηδαΐθη, γορδπ 
5'ὁἢ. Βεβίβηα]ρο8 ἀθθοῦ ἀπ αἷθ 1ἴθθ6 (ἀοὐΐδα δβο ]οδύ. Τκ5 Βῦβα ἰδὲ πίοι ἴῃ 
1858 Καθ {0} 10 }]Κ ἢ} ΒΟΙΘρΌ, ἀθπῃ ἀὰ8 Βῦδο δύ οἶπο ἸζσδηκΠ οἷν ππᾶ οἰπα Νοραύίοη 
65 απίοη, σῖθ ΒΗ πα οἱ Ὁ χαχῃ θπθπ απ ΕἸΘΡΘΥ Πἶὕχ6 σὰν ΚΊΒΙ6 (Τὸ ᾿ς αὉ ῬΙῸ 

ἰμιβεϑ).  θθππ χὰ ἀθπὶ, γγ88 Ὑγ11 δ ΪΠΘησηθι Κὔππρη, ἰδὺ πἱοὶῦ ἀπο ἀϊ6 ΑἸ]ᾶρο ἴπ 

τΠ8 γον μδηᾶθηῃ" ἅ. 1. Ὑ7611 υγῖν ἄδβ Βῦβα παπᾶ 618 ΤΙην ]ββθη θὲ ἀπ πο ῃ που κὔπποπ, 
ἅ65}81} Παρ πίομῦ δαὶ 5οῖοη 16 Ὑ͵ αυ Ζ 61 ἄδαχιι ἴῃ ἸΠΒΡΟΣ Ναΐαν, ττῖα ἀἴ6 οἐέ- 
Ἰόβα βοιννίχοα 16 ΒΙ πα Ποῖ οὗθν ἀἃ8. Βομ] ρον Βοηθη Πἰορὺ π]ομῦ πῃ ὈΠΒΤΟΡ 
Ναύαν, βοπᾶθσπ ᾿ἰδὺ οἷπθ ἘῸ]ρΘ πιο ΝΥ ΠΙΘηβέγοι ποῦ οον οἷποβ Ζα 8118. νοι 
δπβοπ. ἡ Π θη ΑΒΘ μα υγῖν 65. ἀδμΐπ Ὀυΐπρθπ Κὔπποη, ἄαβ τῖνρ πίομῦ βἰπᾶ" --- 
1πᾶθιη ΨῈ ὑπ8 γῸ] ΘΏΡΘ. ΤΙΘΌΘη οηὐ ρθηάθη ἀπ ἄμ8 πξθ 88 ππ8 8ϑαβύγθὶ θη 
- θϑϑίδχθη νὴῖρ ἅ16 ΑἸ]δρο ἄδχα, ἀαβ ννῖσ πίομῦ Ἰϑθθπᾶϊρ βἰπᾶ ἴπ οὐδ ἄπτοι ἀϊ8 
ἘΠ τοπηἐπἷβ ἀπᾶ ποὺ βοίηθη Ὑ Π]]16ὰ ἐὰπ να ὅθ" τπβ ρορόρθποι ΚΙΌρΡ οῖῦ ἀπ 
ὙΠΟ γθι ον ππᾶ Ἰον]θαο ἢ αηρ ---- πἰοιῦ πὰ πβυθη ὙΥ 686, ἡγππ μά θ᾽8. (16 Αη- 
Ἰὰρθ, ἀδβ δὰ ἔπη, ἴπ ἀπ Πἰορὺ ἀμ ἀα5 αὖθ τοῦ πμβυθηὶ Ἐπιύβύθθη. θυ} 
ἰδὲ. οαβ πἰοθὺ ἰδὺ ἰδὲ κοῖπο ΕΠροπβομαῖ, ἃ. ἢ. ἀἴ6 Νερϑέϊου. ἄθβ (πύθῃ, 10}- 
ψγ8π πἀπ ΕἸΠΒύοΙΙ8, βίπα πῖοιξ τ] ΠΟΙ, βἰμα ἀθβηα]ῦ ὅποι πϊομ 415 Εἰρθη- 
Βομα θη τηϊν πηϑῖον Ναίπιυ νου] βο ῦ, 
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84 Ὑ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΘ, 

30) δνο τοιδᾶλθ δ ἀλο ἰοον οὐ δοο δ. ακαϑν ἱμνςς, οον «οὶ ὑῶν, ὥλαθθοο. ἰδ οϑδοθοΣ 

κϑίν «μον οϑἹ ἔχοι. Οἰλούδαθου ἔμαθα, οο [5.}} οὐ ὡραυυμαν. οἰοοι βυμο ωοιοῦῦ 

᾿ραυϑὸνο ει ίμμας οἷς Ἀ}. Ια 6.5.5 ὶς ο ὥβδοο :βᾶ μὰ Παδοι9 ῴ."ο5. 

ἤϑι νου θ ἰοον ΩΣ θ.5. ἐὸν ψοὶ δα αἷς ΟΝ αλαϑΣ ἰμδδς, 09) ἰα οὐἷμἱ 

ἰβα Μ᾽ . μοί ας ἰγα οὐ μῶν ϑνοΣ ἰωδῦ νοΐο ως ὦ ἰδάϑοςς μας 

οὖμ [||ο]. οὐλον [5.}) ωὡτδϑ »ὰ»- ΠΗ ΝΣ οὶ δ ΠΕΘΟΣ ιν σα 

Ἐωὼ Βϑβϑϑ ἰλοσοο. -ἐϑισα θο ὦ 5 ὡἱ ὼς οὖ. δ Δ Ξ θα ᾿ὼ5 

ΕἸΒΙΞ ϑιοδο Μ}» Μὼ; σοῦνςςς αν .αο {5} μογθο Ωϑ θο. Αϑϑ 5 ἰνῶν ἰοϑιο 

: μῶν οοὴ [μϑ ἰβοδοῦ οομἱ. μοὶ βὰς δ ἰαο μθονν νι κττο «»ϑῦν» ὁ) 

φως ἰβαλο οἰ οὐδοθον τον ἰδιαδυϑι, ἰλαδλο οἷν Κρ «ἱμαδιαν ον [ἡ Μοα9ὸ 

βως ΔῈ 9 (Ὁο] Ιαμδο ἰβαυδι ρὸν ὄμδο ϑίο ον ἰμοδθο (οο [αα..-Ὁ . ϑ μοϑαϑο 

«ὐϑῶν καθ ΟΟἹ} ολαδλθν δθνδι ῥο ἰοϑθυ φκθ λάλαθ ἰ αλαῖνο» . (αὐ μομθ τα. ἡομο 

ἰλαυν, μον ὁμδο (Θί {οὐδοθοῦ μοὶ» ᾷς ον υβκοῦ (δοξθ ᾿ς ἐλξῳεθ μοὶ οὗνο 

ὮΝ βαᾶας ΜΒ ᾿ϑίρβολοῦ τρῦ βϑαιθν μὰθ οὗν ὁ διδὸν ᾿ μϑ]}} Ὁ κα ο 
οἰλούδνιθο ἰγοο. μασχιτος, ἰοδν Νὰ ράϑι βοὴ ᾿Ρβλο» οομδο ἰο καθὸ βαᾶας 

Ὡς-Ἢς αὐοον «ὀμδω Δ βοοδλο ἰοδν οοιοδοὶν τρυο ἰλαιος μο ἢ) σον, οοἹ 3. 

ιϑοιδεο μὲς, μόδα. αϑιῤθο ον Μὰ ὕδωροῦ ἰομαο «μα ἰβαουμο 
κὐ το Ἐν. νν οὐλο ᾿αϑϑν μα. () Πιοϑ!ουο ἰλαδοιθ υοἱ ᾿ δ ουΐ εϑομζω ἐραῦϑα ον, 

“ίμδμ, ὧδ ρϑο Μείμδν δυο. μαϑον μανδς ἰοῖδν Οοιοδυΐγ ῥροίδιλο ῥολ, ἐὰν «- 

39 δυίμδ ΘΟ μϑ 6. αϑο βαθ μασροο δῦ μχας δωΐμδ, ὧν γϑλϑο  Θοξο 

"ο ὠἱἰωμωμο ὸ οἰαιοδοο ὸ οἱθσνδαο Η ἂΣ. ὍὍθο 539. ϑορο 

«Ξ9' --οιοδοὶΣ ρομο οι ὁμᾶδς ὁ. οι ρβος, μϑο, μοὶ ἰομὰν) οἰ αλουδ οδϑο 

«ον ομπ᾿ βϑνοσλο οοννὶ οἷς, γαλοδο -οιοο Φομοο βου) ΒΜ μοὶ τς 

τὰ ἰδραθο δλδϑ ϑο μὰ λα ϑομοο Ὅν, οἱϑδ)ο. οσλο ομϑο βνϑΐο ως ϑοα 
τοϑῦ μα. Δα οοίν μα (ΟΣ οἷο λον ἢ 9. οομοο δὰ δ δ οβ.ο 

νϑΣ 25. ἰοῦδνοςν μοὶ οιδδδδοος, ὀβος ῥόμοο δον μθὸ .- ΠΕ «ὐτὐ}..1.. δλο 

τϑ ὑπϑοδν! ἰοον δθῦ ς σον γον δθο .-ὐὐοδοΐ φορο νος τϑιοδυὶ 

οἷς. -- (οιοῦν μμδον ἐο ον δ λλοςς Οοοδωϊ κοκθ ΟΣ οος, «ἰκαγαθ Νδολο οἰδιδα θυ 
εἰδῈ5. ροβλο δ ον Ὡς ἔλθου, μα οκροῦο {|  λλους, οοοδοΐ μορο μὲς 

μιϑίο ἢ} ὡᾧ μο .ϑαρϑ» ον Νῦνοςς οοιοδυὶ ως 51] δ ϑ. λδοο " »ραϑο 

ὧθ ολολυ 05 Ὡς ἢ «ον δας τῶϑοοο Ὡδνοοῦ Ὡ ομαϑ -ϑ «5115 

δο  ορνο ἰάσυο μβακο Ὡς οὐοον «οοἹ ἰβιομὸ ᾷε ὡς . οϑαῦ 

ὅλως κῶνοι υοολδο μὅϑι ὁ οὐνγ δ λλοςς, σου ῦδθο φορϑ κως οἷς, 5 3ο 
ἰδῶ ὼρ ΠΕ ΠῚ τα σνο συδδο 3} 530 εϑοιδοιπ5 ᾿αϑδΝοοὶ ιϑίο οὐὐμὰ 
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40. .. Ζα: θοββοροι. ΟΡ θα Ποπππρ Πμτ ον ἕοσὺ: 
Ἣν οτὲ οὐκ ἣν κακία καὶ εὅται ὁτεὲέ οὐκ σται" ἀνεξαλειπτὰ γὰρ τὰ σπερματα τὴς 

ἀρετὴ" | πειϑὲει δὲ μὲ καὶ ἔκεινος ὁ πλουσιος ὃν τῶι αιδηι δια κακιῶν κρινόμενος καὶ 30Ὁ 
οἰκτειρων τους αδελφους" τὸ δὲ ελεειν σπέρμα ἔστι καλὸν τὴς ἀρετης. (Δ Απαῦ, 1014.).Ψ 

Ὑγομμ ρἹοῖοι. ἀα5 Τα θυ βο πο ἀπηρθυθυιιόρσθη ἀθτοῖ ἴθ ΤιοΙ ἀθπβομδ θη νον- 
ἀυηῖοῖν τῦῖστα ἀπᾷ ὅθι σϑοιίο Ζαβίαμπᾶ ον 56 616. ἀστοῖς ἅδ5 Βῦβα νοσδοσὲ νἱγα, 80 
δὲ ἄδβ ἀοοι πἰομπ Ὀἷβ σὰν Ὑ  υηϊοιισαπρ, Ζαπι Βουγοῖβ ἔὰπσὲ ον ἅδη ΘΙ οθα ἴῃ 
6." ἨΌ]6 8ἃη. ΝΙομῦ 818. οὐ δὲ πιοϊπίθ, ἄδβ 16 Ὑουβίοσθθπθῃ Ξόμοῃ ρου ϊο οῦ 

γἄτνοπ; Βριιομῦ ον ἄσοῖι 8πὶ γ]616η 0 6116π ραπΖ τὰ Βῖππο ον Βομν ἄδνοι, ἀαβ 
65 ΠῸ1 δἷπθ 8]]Πσοιπϑῖπο υπθαοσθηρ ρ᾽ῦ; βομᾶθσιι ΟΣ σΘΌνδπομῦ α16 Ξ66116 ψτ]6 οἵ 
χὰπιὶ Βονγοῖβ Εν δ α]ΠἸΤ ΕἶρΘ, ἀκα ἀν ὅϑιηο ἀθ5 Οἰπιῦθη" πϊοννύ οἰπτηδὶ ἴῃ ἄον 
ΗΘΙ]Ομ 81] γουροίιθη γᾶ. Ἰονὺ τὰ 8116 Ἠδυνβομαῦρ, ππᾶ ἄθυ Τοὰ ἃ]5 Ἰοῦχθον 
Το ϊπᾶ, νουρόμοη ἀπ οὐδ 81168 ἴῃ 8116πὶ βοῖὶπ ὑπαὶ βου θο θυ νγοῖβα υγογᾶθμ α18 
Τδηποποι απ αἴ6 (Δούγ]οβθη ἄθῃ ἘΠ] β θοΒ] 16 θὰ ΤΟ ῦον Ῥυθίβθῃ. 

41. .«. Ἐπ δυᾶγον, ποὸλ Κἰάροον Βονγοῖὶβ ἐὰν ἄθπ ϑἄδηξθηῃ 1Ἰορὶ τι 
ἘΟΙρομῆθα: 

Ἐπ ὁ ϑίώνατος δευτερος τῆς ἕωης καὶ ἢ νόσος δευτερῷ τὴς υγιξιὰς δήλονοτι καὶ ἢ 

κακία δευτερα της ἀρετὴφ' ϑανατὸς γὰρ μαὶ νόσος τὴρ ψυχῆς ἔστιν ἢ καχια" ἢ δὲ 
ορετη καὶ Τὴ μεσοτητοῦ ἀρχαιότερα ξὔτι. 

γι. ψογᾶθη ΒΘ] δεν, ἄαβ τὶν ἄθη 586 }Π1Βόθη Τοῦ ἀΌγοΙ πιπθθ ΕἾὙΘΙ οἱ ὅτι5 
Απϊαβ ἄο5 Βύβθιν οι β βοὶ θδὲ θα ἀπ ρορνθοιῦ δῦ θπ, πιοιὺ 00: ἄθη. 161] Πα, 
ὅν τπθ πϑὲϊτ] οι πᾶν. ,ΠῚ6 Ταρομᾶ ἰϑὺ ὅθοῖ ἅΠύον 815. ἀθὲ Ζινβομοιβίαμπα" 
ἃ. ". 1 ον 815 ἄϊο Ναίασϑθῃ, 18 βῖοἷι ἴ σεν πη ἰπ ἀον ἈΠΟ βίθιθη χυνΊβοποπ 
Ἐύτρουομθα. ππᾶ ΚΟγρου]οβοη; ὅποὴ ἔ] 61 818 αἴθ Τρ], ἴα ἀὰ5 Ζυ βοΠοηρ]]οα 
ὈΠᾺ6η συνίβομοπ ἀοὐὲ ππᾶ Μθπβοθθη. Τὸ Παρομα δῦ δὶ Ἰόποτι, ον οπὸ Ὗ6:- 
τὴ ]ππρ' ἰδῦ, οἶπον, ἃ, 1. θεῖ ἀοίῦ, οὐίροη Δ 68618. ἘΠ δῦ ὙΒΒΥ ΒΑΕ ρ' Ῥᾶγπι- 
μου χίρ απᾶ 8116 ἔυτιρθη Τρ ηἄθηι Β᾽ πα ἴπι Βοῖπον" Ναΐαν; ἴπ βοῖπου (τΐο γου απ δ 
βἷδ ἄθῃ  δβοῃ μοὶ ἴἤγθαι ὑπ βίοιιθη. σαν ἘΠ Ρβοσρο { 1ῃν Τιοθθα, νἷ ἀ16 ΚΊαρ- 
ποῖδ ἀπ ἀϊ6 Ὑ ΔΒ τ οἱ’. 

42. 7. «'ν- ἔνθα λέγεται ὁ ϑέὸβ ειναι ὁποὺ ενξδργει καὶ ὁποῦ μαλλὸν 

ἐνεργεῖ ἐνϑε μαλλον εγγιξει" ενεργει δὲ μαλλὸν ὃν ταῖβ λογικαιῷ καὶ ἀγιαῖς φυσεσι" 
1 ἐν ταῖς ουρανιαῖς δυναμεσιν ἀρώ μάλλον ἐγγιξει. 30" 

Ἐν τοᾶου νομ θυ" ΤῊ ΡΟρ θα χ θῖν ππᾶ ΠῊ β δε κοῖν οὐδθβ, ἄθββοι ΤΠ ϑβθὶῃ 
ΠῚ δπ5 βοίποῃ Ἦ οὐΐζθπ ἀπα ἀπτοῖι βοὶπα ΟΠ δα θαυυπρ; οὐ καππῦ υυῖτ. 6 πη ρ]οίοῖ 
ἄϊο ΒΟΒΡ ἄδνοι το θοῦ, 488 Γ᾽ νομπὲ ἀπᾶ πϑῖ ἰδὺ πμα 510} ΟἸ θη ανὺ τιπὰ τισὶ 
βΒὸ ἰδὲ ἄοοϊι ἀαάπτοι βοΐη Ὑθβοπ πίοι Ἰοσγθηχὺ: Ηπηπι6] ὑπ Ενᾶθ ον 11 ον, 
βϑῖπβ ΔΙ ββοιπαν ρϑιῦ ποῦ ἴΠ|6} βίο Βίμδαβ, σ᾽ ἰδῦ πὰ ΑἸ] σἂπχ ἀπῇ ἴπὶ 101] 
βάτς ππᾶ ἔθου. 88 411 Ἰηΐπατιβ ἀπ ἴπ ἸΒΠῸΡ ὈΒΒΌΙΒΒΡ ΘΟΒ]ΟΠΘα Υ οχαἰϊοίταπρ, ; ὙΡΊ. 
1θηθι Βονγοῖβ γὸὰ (ον Καπϑύ. (Κρ. 8). 

48. ἡ. Ὁ. «΄ῦν ὡς ΝΌΟΝ ἀθανπομον ἰδὺ ἀὰ8 ἸδοΙροπᾶθ: 
0 ἥεσῦ εν πᾶντι τύυπῶι εὖτι κὶὶ Οὐ δ τοπῶι εὖὔτι" ὃν πίντι τῦπῶιν ὧςφ ὃν 

παντὶ γεγονότι ὧν δια τὴν πολυποικιλον σοφίαν, οὐχ ἐν τοπῶι δὲ ὧβ οὐκ ὧν τῶν 

ψεγονοότων. 
ἘΠ ἰβὲ πίοιδ δὰ οἴποιι Οὐ σορθὴ βοῖμον ΠΠΡΘρΡΡΘη συ μαὶδ, ἄσθπη 81108 (ἀ6- 

ΒΟΙΑΒΘπο ἰδὲ ἀπΐθν ἄοπι ΤΠ  οἷβ βοῖπον Ηδηᾶ ροβδιπτηο] ππᾶ ΟΣ ᾿ἰβὺ γὸ ποῦ β 

εἰπροοηρὺ, Ἐπ ἰδὺ δὴ Ἰοᾶοπι Ογὲ πηᾶ Κοππὺ ἰκοὶῃ Θοροηῖθον. Ἐπ δι ποῦ ΤΌΠΘΡ 

ἐπα, ρὲ πίομῃέ ψο. Πατοῖι βοῖπ ἊΝ οἰβμοὶν ἱπ ὧδ ον υίσικὺ, ἰδὲ ον ἴθ Α1], ἀθηῃ 

βοῖπο Ἢ οἰβμδὶν ἰδὲ πἱοῦ ροίγοημῦ νομ βοίποη  6βοη (361η), ΕΒ ᾿ἰδὺ πίοηῦ χὰ- 

βαταπιθηροβοίσὺ, 6: ἰδ Ζιρ οί οι υγοῖβθ ππᾶ 6 οἰ βιιοῖ , 16πβοῖἐβ γοόπι Δ] ἴπι ΑἹ]. 

Κοίπ ΟΥὲ 50} ]Π]16 δὲ ἰθη οἷμ, νγο 1] οὰ" πίομέ χὰ ἄοῃ Ὑ ΘΙ αΐπροι ροῦν, [1686 ΒΆθθη 



86 Ὑ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΕΒΕΟ, 

Ῥοτο δοδοΣ Ῥρραθν βοὰν [α ϑλλον σομὶ ον ψϑν ἐον ΒΘΡο οϑϑλν μαϑ. ϑομβγαϑι, 
ΧΩ, ββαον, }) ΘΟ Ῥραθ ς αι δοΣ οὐοοΐγ ᾿ασσα οἱ. Βκμμο ψλρθϑο δ αϑο 

ὁμαϑονῦ ,ν]}. ἔγον τἰοδαν ἰδϑορν ὀμδω ον βρααν Πα τῦνλον οομίν μον οὐ ἦγο) 
«ϑοι] οὔ, μα ῥο [᾿α..539 μ.85..ὁ μαωγο ἰρβοϑ τῷ δ μάλοο ᾿βάρλ (δι κ.Ὁ 
αοδο ον ἰγοο εἰδμὼ |λαϑ5ς, ως ὀιοίθας οὐὐὖΣ ὀῤοια οἱ οἷο μασ ον 

Ἄς ς αϑα δὼ μκὸ βαϑοαβ αὐόοᾳο Δ βοοδοο Ἀσμο δααΣ οὗ τίν» οδδι 
ϑα ἀθ τα ἰδαθα ἢ ς κομδο ἰΝοωαῦν πϑμδμον οὐ σα, (οἷν οὶ 
κϑοι τω ϑι ἢ ἰδ 9 ταϑϑονο ιϑομδομο οὐας, ς.οολοῦ το κὸν) : ̓ οροΣ 
«ὐϑβοουςς οϑαόϑαϑ δὰ [|» ἰβογα. ὁ οἷς Μοὺς  ανϑαθυ [Σ οόμπο ἰδοαλοῶο 
“μ᾽ ἰΝαοιδ. ἰ1α 6.59 ΝΥ ΕΝ ιϑομοοιοζ οὐμο νϑα  ὀῤνον. 

τοιοδὶ ἰοῦ τ βδαςς 50} ὁ »μοὸ Νδν ἐν ῳ νον ονν τ νν Κνν {νν βμέβαο ᾿ο ὩΣ 
ΝΑΔΣ μοὶ τοὶ ἦγον. υἱοβν, τ βουδον [δος ϑον υοιοδοΐ οἱ μάας. ν «μαίας 
᾿φϑϑοο δυο δυ κοῦ ἔϑβο Μωλιϑν οὶ (1ὰ οἷο (5150 (ἱ μβμμο μὰ ὡὸ »ρο 

ερϑάλωδο ϑοιδῖς κλθο ἰκα ἡ. θθο δ αλα»γ δ ῤλο χρόας ὧὸ μὰς φυλῇ 

"ὸ μὲ νοὶ οὐνος. οολοθμυ μθ ἔγοιο υκϑαθαθ ὐδθ οιαϑοο τὰς Βαλα. 5 

μμο »ρο βώλθὺ οὶ δος κοῦ ᾿λλο [κκ9 ο᾽ο ᾽ Ὁ μ} βακας. Ὁ. Δυβοῦνον ὃ ςϑΣ 
ἴξεθ βϑ.ο.. υοοδοὶ μκ5 1}. μθμαγο ἰλογαυυζο Παϑολσο ᾿ϑϑλαδο ἰΐμυ νοὶ καὐαϑ Μ}ο 

κγέάθο φὡ2. ϑίο ἐϊαραδας ὼ ἈΝ, αὐ «οἱ ὦ ἰναυδο ἰακαο . μάλιθο 

κοοβο οἷν Οβοβ» εἰοβα. 15. βογδϑον ἰὸς χσθον ὐοοδοὶ οἱ βόας. "γ. μοὶ ἴξοςθ Ἀϑν 

Ἀϑ ΔΝ ᾿οοὶθ κθο τιλῖθν βὅγοι «οοβνον,, Ἀυλαλο μθ. ἰΠανυοςο ἰοοὶ οι. 9) 

εἰς, 5 μόν άλο. οκκθο ἰζομθο. μβϑδθονοο ἢ ἰξϑαα οὐν ορϑ ϑκηο ῳῦϑ ᾧ 
ὍΔ», ὅσο. 9 μοὶ ψοΐο βῳς μδμο. Οϑοδο ἡ) ᾿οϑασν βοοασθο 

Ὁ ΒΟΡΣ « καθδυδ αϑο [ αλορα. ὀβνοος κυ μῦ ἐδυμάϑαθν οἱ οἷον ρὸν. οδυασ ας 

κοϑῆν (Δ᾽ κιϑδνυδαθο Δ ρδυμο ἐδαυδιλσδοο αὶ ον ἰδυασι αἱ ἰλωθοβι, ὀδοὶ 
45) εἶξε Ἀν Μκκθν βρβο δου, μοὶ ὅμϑος ον οϑβο, ῥομμο κϑουν ως νν αὐ νν ἐν ναὸ 

βοοὶ ὡθο ων Βα ὸ θ᾽ ΟΘ00᾽ (ϑομϑοῦ οὐ οὐἱ ἰὼκ9. αϑο οἷ. το {αν,5.5. 65 

αὶ τἴροςθϑ δὸϊ μὼὼο Μιαθν »ιθο ον ο μροὶν (μοὶ ἰγον --- ἰοβὰν θν ἡμὺγ βοον Θοὶ ῥμμμθο 
«κοῦ βαχο ϑμὰς οϑ μα οσβνιολο ἰο ἰ οὸν α οἱ εἰσ τ βαα, οἷο μμ. 
μωω σι τ| Ιωο αϑο εαϑομοῦ ων οΣ βακϑ βοϑαβδαι Δ ρϑβϑοο Νυϊμμοοὶ 

ἰδμϑο δέσδοῦ ἱδόρκάοο, ἐδυγαλὸς, ας λολο μϑὸ υὍ0ο) ,ϑομθοῦ μαίας ςδ.οιῦ 
Ὁ. 9οὐθ οΥ ἴλας μαλο υμμυΐ μκ9 δος ρυϑθο μομβ ὃὸ οὐρα ιν οἱ τιθομθ) 

ΝΣ υλϑμα οδνον ϑίο μιθον.. οϑαλοὶ μικ9 βοαϑᾶ λοοὶρ ιϑοβν ἤιοδν ρας. βακϑροὶ 
Οὔ ΘΙΣ ΟομϑοΣ, εξ οε9. θοδοΐ οὐ Ῥρδ οἱ τοῦς μαϑὸ [κκ9 ἰδαῦυν ἔρῳεθδο ἕλος, 
ἧλος ὥλολδι. Ο ΘΝ τς 95 ομπ »βοὸ ὶ ὧν τκαϑν ρευΐ »ρβδο . λοῦϑα ῥλιοοὶ 1.ϑὴ 
λοαϑὰ ῥιοοὶ 13 ὡΣ τον λας μολοῦ τοὐροὶν κοσδι ἰϑομαθισν οὐξϑιϑὸς, «οἰοςς ζομθ 



ῃ 

ἘΠΛΟΙΙΠΒ ῬΟΝΊΤΙΟῦΒ. 87 

ἀπτοῖ ἴῃτϑ Ηἰοδρ απρ' Απΐληρ' ἀπᾶ ατθηχθ, βἰπᾶ γοὰ ΟΥΐο δαβρ Θβο ]οββθπ ἀπᾷ Ρ6- 
ὙΥΘΡΘΠ 510) πο} ἀν ΤΣΒΘΟΠ 6, ἅ18 βδῖ8 βομαΐ, ἤδο} 8116π ἘΙΟΜ ΠΡΌ π, 

44. 1. ψ. ΞΕ ἢ βαδιλειαὰ τῶν ουρανῶν ἂν τῶι παντων προυπάρχοντι τὲ καὶ 
πᾶν ορίξοντι γιγνώσκεται, καὶ ὁ βασανισμος τῶν νοητῶν ἐν τῶι ἐναντιῶι γιγνωσχεται. 

Ἄγ θμη. ἀδ8 ἩΠΠΠΠΟ]ΡοΙοι. ἃ. ἰ. αἷς Ενκαππ ηῖβ Θοὐξοβ, ἄθρθη Απρθὶᾶ γὴν ἴῃ 
ὌΠΒΡΟΡ ΝαΡΟΡ ΠΔθῈπ ἀπα ἄδΡθι Τ ον ἱπ ο]ρ8 ἄθν 10. Ταῦ ο πᾷ ἄρον Αβικοβο ππά 
ον Ἠοϊπίραπρ' σοὰ ἄθη Τιοἀθμβομαΐξου. ἴῃ ἄθπ δυσοι ἀον ΗΠ ρθη ἀπο ΗΪῸΡ 
Β0Π0η, Ὑθης 8πΟΪ. Βομτνθοὶ,, ρ]ἄπισῦ, πϑμυθηᾶ 816. ἴῃτ ὙΟΠΘησπηρ ἰπ ἅ6Ρ ΠοΌΘα 
ὝγοΙῦ Βπαοί, --- ουπ 8180 ἄμε Προΐοῖ Ἐν οπαξηῖϊβ Οἰοὐίοβ, ἀν νοη | Εὐπσὶρ τοὶ! 40" 
ΒΡ »γῸ} ΔΠΟπὶ τγὰρθ, πη 56]106 Ἄομπ8 ἰδὲ, ἄδησι Βοβύθμξ ΟΠ οπθαν ἀϊα Ὡπαὶ ἄδν 
818 Ὀῦβο ουϊκαππέθη ΜΙ ΐομ 8, ἄθν Κθϑθη θυ (ἰοξ]οβοα οὐδ ἄἀθν ΞΟΠδαν ἄν υθθο]- 
1Ιβοιοπ Πξιποποη, αἴθ Ἰθυψὺ δπ8 ἔροίθη ὙΠ] η. βἴο νου θ]οπάθὲ Βαθοη ππᾶ ἅδε 
Ουΐο πίον ἔὰπ Ό]]0η, ἀανῖμ, δ β 516 δῦδθηβο υ8ῖ ἐδν Αὐἰονβιθμππρ ἀπ θ6ἷπὶ 
(ἀορίομέθ 468 βϑρθι Τλολέαβ γϑυϊονθπ βολθπ πἀπᾶ ἔθστι γὸπ ἀοι ΒΘ] ]ρΊτοῖ Ἰδιηπηο- 
γ0116 ΕἸ πΒύθ"ἢΒ ἀπ υὕβα 18] ΘΡθ θη. 

45. 1 ». .".«ἅ. ὡς Ουδὲν τῶν ἀσωματῶν δυνάμει ἔστιν ἐν τοῖς σωμασι" 
αστμύτος δὲ ἔστιν ὁ νοῦυξ ἡμῶν ὅτε πφρομοιοῦυται τῶι ὅξεωι. 

Καῖπβ σοὺ ἅδη (Τοϊβίθβυγοβθη (φυσειρ νοῆται), ἘΠΡῸΙ οἄδι Ἰξπιοπθη, υίνκε 
ὩΒΟἿ Βϑῖποι" Ναΐαν ἀγηδπΊΒ0} (ἀπρθιβθμ]10}}} ἀπ τη οἴποπι ΚΌΣΡΟΣ γ ΙΒ ΠᾶσῈ ; 
56. βἰπᾶ 14 ΤῊΣ 510} ὑπ ἴΠΡῸΣ δα; ἩΔΟΪ οἰ Ἵ ΠΠ10} ππᾶ Ὑγθμι ἴθ ἴῃ οἰποιι 
Τι6Ι ἢ ἩψΙΡἴτοι, 80 β᾽πα 816. γνοῃ ἄσπι Τπιβυραπιθηξ σὰ βομοίθθη ἀπᾶὰ 65 ἰβὲ οἶπο Παΐ ᾿ΠΤῸΡ 
(το 61) ΠΠΚν, ἀθον ποῦ 80 νῖθ θ61 ἄθυ γουαθϊηβεροη Ναΐαν. ἴῃ ἀπΒ, α6 
ΨΓΘΒΘΗΥΠΟΝ ἴῃ ἄθη ΚΌΤΡΟΙ οἰ πρθβοι]οββοι ἰδέ. ΑΌῸΣ 8ποὸὰ αἴθ γογπϊϊπίθρα Ναξαν 
ἴπ τπ8 ἰδὺ πίομ 818 δἶπθ ππβοϊ υβιδπαϊρο ΒΔΒΙρ τοῖν, τνῖθ βθι- ἀπ Ηὐτενοτιηὔροη, 
διηι 21 ῃθπᾶθ ἀπα [5 πα] δ πᾶθ Ἰζνδῦν σὰ γουβέθιιθη, βοπᾶθιῃ 818 οἷπθ Ναίαν {π βίοα, 
αἴθ ΔΡδι' πηὶρ ἀδπὶ [,6 1} γουθυπάδη ἰδὲ, ζππι Βουγοὶβ ΤΠ Πσίο οὲ 485 Βοϊβρίοι ἄδυτον 
8, 16 510} ἴθ: ϊ6 Τι οὶ ὉΠ Ἰγοῖν ὁσμόθαι Βαθθα, ἐγοὐχάσθπι βἰθ παῤ ἄσπι ΤιοὶὉ γον- 
Ὀυπᾶθῃ 5ἰπᾶ: 9 οἾπ6 Τιοὶ ΔΡΒΣ ἀΏβΘΓΘ Ὑουπαηΐν βου] ἃ [6 οὐῥ ἅμη]οῖ τυϊνᾶς, 
ἃ. ᾿. ἄδηπ δὲ 800} πηβρα Ὑ ΘΡπυπὴν νουροϊδεϊρε, ἰὔϊοὺ 4110 ΟἸϊοᾶον δα Ἐρᾶδη, 
βίῃ μοῦ {ΠῈΣ 8116 η 5ἰπΉ] θὰ Ξ γτηθο] θη, Ὀδθαοιίοι γοὸπ 18Π6Ὲ} δαρομοπᾶθη ὑπ- 
ἈΌΒΒΡΡΘΟΒ]ΠΟΠΘη. βοὕπ δ δ, ἐσοὺ ἤτον Ὑουθπᾶαπρ (πιῖῦ ἀόπι ΤιΘ10ὺ πὶ Θσθησθη- 
Ἰοβθῃ ππᾶ ΤΏ ὉπΔτΒΒΡΓ ΘΟ] Θμθη ΤΊθέθῃ. 1085 8411658., τνῖθ ἧπι Βρίοροὶ", τα Ῥϑα]πβ, 
ἅν ἄρον. ἀδ8 ΤΡ ΒΟΙ8 5ὸ δύ μδῦθη γᾶν, Βρυιομῦ: ΠῚ ΗθιυΠ ΟΠ κο ἢ, Θσἐξαβ βομδαδη 
ὙΙΣ ἴπὶ ΘΡΙΘΡ6] πηᾶ νγοσᾶθη πὶ ἄϊθβθ ΑΒ] ΟΙἾτοῖ! γθυναπᾶο]8" (ΤΙ ον. 8, 1) 
ἃ. π. τὶν γγογᾶθη ἸΘΠῸΣ ἀπδτιββρυθο]Π]οοὰ ΗΘ] ]Ο]Ἰτοῖς ἀμη]1οὴν γον ιγαπ 6] 8, τγῖδ 
οἷπ ΞΡΙ6ρ610118, 

46. ᾿«σς.. ΔΒ Εο]ρδηᾶδ 5011 85 γουβουρθιθηᾶο Κὰρ. γογάθα!ομοη: 
«( ἂν κατὰ δυναμιν [ ἣν δν τοι σώμασι ἐνεργείαι κταται, καὶ ὑμοφυὴ ἔστι τῶν ηο" 

παρ ὧν ἐγένετο " τῶν δὲ τυπῶν καὶ τὴς υλὴς ἀπηλευϑερῶται ο νους ὁ ἀποβλέπων εἰς 
τον ἅγεξον. , 

ΑἸ168, νχὰβ 1π πϑὺϊν]ΠΠομοτ ἈΠ] ρ6 'π ἄρῃ Ἰζὕγρογη Ἰορέ, Βθιθη, Ἡὔνσθη, ΕἸββθη, 
Ζϑαραηρβ ἈΠ] ρ]το ὁ οἷο, 1015} ἅδη παν] ομθη Το ρθη, ταῖρ Νούνγοπα! ρκοῖ! τυ σκοπᾶ 
ὩϑΟΝ α6πὶ Ναϊαγροβθῦς, 85 ἄθν βομόρἔον: ἴἤπθη ραῦ. Πίθβ ΕΒ ρ τοι θη. ,βἰπᾶ 
Β᾽οίομον Ναξαν ποῖ ἴσοι Το θΘρῃ “; 818. τε ίσθη πές 6. οἰροη  ἰπη]]οἶθη ΝΠ Βοϊππρ; 
1668 οἰησθίπθη 181165. 8π ᾿θποὰ (θη Κὔσρθυπ), πϑοῖὶ ἄθν Απουαππηρ 468 ΒΟ ὕρἔδυΒ, 
Βιπα πού γὸπ οἷπον δπᾶδσθῃ Ναΐαν, ἈΠΒΟΒαΩρ ἀπᾶᾷ Ζιβδπιπιθηβαύσιμα, ππέδν 
Ἐεἰπῖριπρ' απὰ Ὑ ΟΣ οἰ ποσαπρ θ᾽ Ἐ]οπιοπξθ, μδθθη ἄϊο ᾿πᾷϊ νἅπ0}160 Νέαν ροὈΠ6(. 
Β5ο ᾿δὲ8 δοιῃ. δὶ ἄθῃη ρτίρθη Ναίαναϊπρθι. Τὰ ἅδη Τιοῖθοση ἀθΡ ΠιΘθονγαβοπ 
βίθθίβ Ἰκοῖης νϑυβοθάθηθη Ναίαγθη, οὶ ἀπ8 ἀθοι 1δὺ ὅδ. Τιοῖθ, δαβὶ ἄοπ 4 Ἰὐ]οπιθηΐθη 
Βαβίθμομα, οἔνγαβ δηᾶθυβ 415 αἴ Ξββὶθ, ἴθ δὰβ πἰο ιῖβ ἴῃ ὈΠΞΟΓΠῚ 1,61} βοὴ 
ἰδέ. Ταῦ ψὶἀουϊαρὲ ον ἄϊθ, ἀἶθ ὅπ ἰπγθ, δἷρπο βθϑθη. πίον ρδαθθη, ππᾶ Ρὸ- 



88 τ. ἘΕΑΝΚΈΚΝΒΕΠΟ, 

ιϑίο 9 Ὅς ῥοὴν φὥέἕἔοι ς τϑοο ῥομϑος κνοῖνς, ἰοαοὶν ὡοο «ἰλασυ μομα υοἱ 

τὔὅσοδν δ ἢ} ἰ ούμυο [λα ορθ δὸς ϑίο ἰβαῦξος 9 δὸ ὑὗοσδου χορ ρος Ὁ Νωΐν. ἰαραϑο 

Βϑὸ ὡν . μοὶ μιϑοΐγο. τι αϑ "9 ον, ὀβνδθ αὐϑϑἱν (ασδι Μ᾿ ταν, οἷς. 
δ} ς5 " μροδοῦ δῶ Ὡς ΝΝς υ [οὐδ πα ἡμγ μβοον οον ὅμημβδο Π'οοῦ ὁοὸ βϑ- 

Ὁ θα τοῦθ μὰν ἰμοδδο αὶ μα δ. " ομΐο.. αραδας » (ὐἹ ὁ τ ᾿υθιαλοο 

μϑ «όμϑ το ἰλαν,ϑιϑϑοσν (οἱ ἰκϑοιν μα θινθι ὡϑιοδ οὶ καθ Ῥρο Νῦν ον τον ὦ 

ναῦο κ8) Ὡς 5 ὡ οὐδὸς μᾶς» ἰοδὰν οὐ ρο Ο δμο ᾷς ὀιλολι 

ὅομϑο [5οι. ᾿ς, ὥυδοοδο ἰϑβάῶο μακο ὰθο υβρθσϑοο δα καθον :ὐμοςο. οδαδον 

φϑοομ Μ᾽ «ἴω νον, ὀβο ϑομδυ Νμοοὶ οϑγο αθν ὅν μῦς δνςς, ὦν 
ἀτλ τα θὰ ϑὶ εἶν τον τα θις ϑιοδὶ μκϑῦ ρβο Ἀν. δν . δ οϑλον Ἰκῤδ..ο οἷς 

εἶδαν μον ἐανυλοὶ (ἐο ᾿μμϑλ οἱ δραὺ (ο ἰδϑλυθου δου (ο [καλὸν (ο μιϑὸ α. αἰ 

ἰδίων ἰϑμα οἱ Νιϊμοοίο Ν᾿  μϑὴν ἐρμϑὸ ον οϑλο δ. ὅρος, οἸ εν, ὠϑιαυ Ξ}Ὲ}) Ὁ εἰο 

αν σα ἰμο μωβὶ νο με ωϑο τἴοον ὁμδω μιϑοὶ ἤγοὶ το . κῶν ο ὁ. ομδυΐ 

οἷο. μαχον ἰϑμαδον μοὶ ἐμοϑδολο ἐμοο μϑὸν αν, το .1οο) μαϑναϑὸ μαυλθτι ιϑοβ αν, 

Μ᾽ μασρ ϑοβνο μαι ο ἰομ 5 μραῦαα οοΐν τὸν ο :[|ςαϑιαϑῦς, {ι6..}} (ϑοΐν ον 

ἰοῦδαν ΟΝ ἰΐμυο. ἰυϑδυδο ὀιίοόμυ το ὺ Ομαθν νον υλο [κθο μὰς οἷν Ὁ [ρο 
ιϑίο ἰγορϑν εἰμθιϑι Π] ογαῦρδαθ ὡρ υ]υλοίο . οἷα. ᾿θαοδθοο μ5.5. 55 ὀδ μᾶς 

οἰροὶ;) ον αὐς-ς οὐ, ᾿ϑο., ᾿ς ἄβαδο οἰδοδλο ἰβόμθαςς ον. ὁμπ ομβοννς 
μ"ᾺᾺ. οἷα. ἰαλιθο γθὸ .. κὐ.. ββοῖο ᾿οδϑλν μα» ρμδνο ἰδ βαμο Ιμδϑ 

πω) ΒΆ4 εἰδοΐ ᾿ς ΌΨῸ ἘῈ τ ἴμῳςθ) οδυΐνον νοὶ ὡὸ ον «9:. ΠΥ) 

ὧὦὸ ὁ. Ἰώομν  ο9}5 Ὁ ΓΕ Ὺ θοῶς, ὅλος «ϑοιυδο 559). .5 ιοἱοϑὶ., ἴξῳξϑ9 

Μὰ οἱ «ἰδαζαλθ αὐδογδιϑῶν,, οἱ ς ἰοβν μι αὐλογδϑαν,, οἱ Ομϑρ οἱ ὀιδὼ Βθι ὁ οἷον 
ἔξω Με τρῶωῦο, οὐδ.) θο τἰϊσογο μὰ. ἰδ «ἰγον ἰδμαοκ ἔμομο μοι 

Ὁμοῦ θὼ) μων ϑ οἱ μαῦρος ἰμεϑὺ βϑὸς οομυα ὅλο. αὐ σοι ς ουδμοΣ 
Μαϑ. ἤνυθο ολαδου ἐθίας ἔμαο ομαγὶ ἐθῶν [56.. «οἷο [κϑϑν. οὔδων ψοῦνο μος ΣΝ 
ὦ οἰθῶδδο μα 9 ἐμ δο μῃς ΠΙϑἷο λα ὁ 19. «οϑον 10 ὀμδο μαβϑροὶ "ν Ὁ 
:βασοι9 δαρο Νϑὴ ϑο. ἰδωλϑιν ἐδνδδϑο οἱ ἴμωκϑὺ οιαςςς μέϑαο ᾷςς ὁμθῃ5 
σοὶ ἐδ ον μα μα μοθοι ὡς μα ϑηεοὴ ὁμαοὶ Ἀδν ὀηδοῦμν δῶν δἰ 

αὐ. μαρννν βαα ᾿ογοδυὶν ἰοῖν ᾿ς. Ὅς, “οἱ μορ ας ἰδιϑυμβο ἰδυλμαβο 

᾿ϑμιο ἰβοσβῖθο ἠαϑ ἡ 5. .ϑοιων λλοο ἐναιροο ἰδκοΣ ὁμδοΐγ αϑδαθο οἱξα 

οδϑὐ τῶ, δ κοῆλοο βακας ἰῶο τῷ ὡὸ ψθο! ὅιμα. κἐθ εἰ ϑνθοῦ 

ἰδβαλιϑο }η τλοὶ ἰδὲς ξ΄ νυ λο αχν κϑιο. βόδι αθο ἰραδάλθο βαϑῶς, ὁμς 9) 5) 

ὧ τον [δανρκαλν νυν δον. ἐνν καλὸ ϑϑλ αὐ. λοοαλαν μάλ ἰδνασϑῦ ἔϑμαϑὸ 

ψϑομοὸ οἱονιοομο συῶν ΘΟ]. βοον» οὐδ δι δι οὐδ ον ! Δϑο. 5} ΔΜ Κ “ίμαν 
πον ᾿ιϑὶν. ἰαιαθον ον ἰγῶν οἶδ. Ἰδς ἤνιολο ὀμϑοὺ οιδολις. μος. ὄμϑο υδιαϑὶ 

ϑὲ5 μὰ δ3ο τόμος ομδ ἰγαας τῆῦδωδο οοιοδδάν, ο μα ποὺ ὁμάο ὁ ᾿ς ΠοοιΝ 

οιΡ::.:. τὠὀ 
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μααρύθη, δἰ6 ἄτα οἷπο ἩΠΘοΙππρ ἃὰβ. ἄθῃ 4 Τ]οιπθηΐθη τσὶ θδὶ ἅδη ϑυιᾶτοῃ ΓΘ θ6- 
τθβθι, Νϑοῖ ἀἴδβον ὙΥΠΔΘυΙοραπρ ὑγροῦ οὲ ἀϊθ πϑοῖ οὔθα βυσαθοπᾶθη δ 10] 
ἄδθπ Ναομννοῖβ, ἀαβ πὰ ἀπ οἷπ ἴἴθον ἄδ5 Γι ΘΙ Ὁ]1ο6 οὐ μαῦθπο Ναύαν οὐδὲ, σθηπ 
800} ἀϊ6 ΒΙΙπἄση 56 πίομπὲ δα ἄθαι ΤΠ θυ βοποϊ πιο ϑυοστηῦροι απ ἅον ἊΝ ΠΟΙ β νοοῖ 
ΒΕ ΊΓθηπθη, Βομᾶοτη πὰ 18, ἀϊα γο]]δἐδτιαϊο" σοτοι πρὶ γογᾶθι εἰπᾶ ππᾶ Ἰκοῖπ Τ θη- 
πππρ ἰπ ἰθροπὶ Ὑ 6βθη τηθῃν Θηρῆμᾶθι, 18 ἀδ8β ἰδέ, βαρὺ δ᾽ 8ο: »υοὴ ΒΙ ὨΏ]ΠΙΘΠΘη 
ἘΠπανίϊοῖτθα. ἀπ γοὰ ἀἰδν Ἡαίθυϊα ἰδὲ Ὀγοῖς α16 Θυπαη, ἄϊθ Ἰπσοη ΒΙἸοῖς ἴῃ 
(ἰοὐὲ βουκύς; πἰθηιθμᾶ ἰτὰππ (ἴ6 βόππθ βομδθπθῃ, ὑσθμπ οὔνγαβ ΚΟτρου]οιθ5. ἀδ- 
ΚΎΙΒΟΙΘα δύ, βοπβὺ 1ϑὺ Ἃ16 ϑοππθ τἱουὺ 5 θατ, 

47. ἰ. «". Οὐυδενος οὐ ἢ δυναμις εὄτιν δν τῆι ψυχὴν οὐτῶς καὶ ἢ βνξδργξια 

πεφυκὲν εν αὐτὴν" τῶν γὰρ αὐτεξουσιῶν αὐτὴ κατορϑουταν καὶ ἡ δυναμις του ϑέου 
τελειοῖ αὐτὴν. 

ΝΟΙΝ 61" σαπϑθθη ΒΘβἐϊπππηπηρ᾽ ΟΣ ΕΟ ΘΒ Δ ἔθη 68 1,8 1068, ἅϊ6 ρου β ἸὮ ΟΡ 
πϑιΠ ομοα ΑΠ]ΔρΡΘ Ὑργοα, ΠΘΙ σὺ ΟΣ ἀπ ἴθ» ἄρον αἴθ ἔσοίοη Κυδα δι 
Ξ66 16. 516 βἰπᾶ 18} ποῦ 818 οἷπο Νούνθπαϊρίγοι, ἀϊ6. ἀαβρουσσὺ τσουᾶθη τομῇ, 
βδροθθη, βοπᾶσθνι ἴπ ἴῃτὸπ ἔγοῖθη ΜΓ 1|6η σο]ορέ. Εβ ρίθοὺ πιοιύβ, [ 88 ἴῃ ἄθι 4τὸ 
Απ]αρδ ἴῃ (ον 56616 Π]ορὺ" {8118 56 ἀδσϑι Γπιδὺ μα, ψν186 Πμϑυπθη, Βιθἰπιρπηρ', Ὗ οΥ- 
πἱοβέπηρ, Βὕδοι ΕἸΏ78116 (λογισμοι), ΒΕ] Ομ κεῖ ἔρθη, δηλ] ἔθη ἅπι Οδυοὺ, ἄθῃ 
Οοξδηνίοη (ἄρῃ 1,610) ἔὔταουθ ἀσλοῖ θη σαΐοι ὙΠ ]]Θι, --- (88 516, το (88 Ὀοὶ 
"ἄρῃ Τίοτομ δύ, β  αηρθη. πνἕτ6 Δα Β σοι. [πὶ Ἰούκίοσοι 8116 τηϊϊβέθπ 78. 8118 
δμβομθη --- γὸμ Ναίαν ἀπ πϊοιὲ πϑοῖ ἄθη Δ Π]6ὴ --- Ὑϑ]]ρ᾽ ρ]θῖοι βοῖμ, α16 
Τιθῖγο χ. Β. ππᾶ αἴθ Ταροπα πὐἴβίθ αἷμ βεῖπ, θα 61 θη ΤΊΘΣΘη 8116 Τιὔνγοπ 
ταπέϊρ', 8116 Απιϑίβθπ Θπηδ1ρ;, 8116 ἘΙΟΠ856. βοϊαὰ βἰμᾶ. Νοῖπ, θπθ ΕΠἸρΘαβο δ λοι 
ἄν Ξΐδοϊα ἸΠΙαρθι ποῦ ἴπ ἄον Ναίαν, ,818 ἰδὺ ἄστοι Δ Π]ΘΠΒ Ποῖ (γῸ1 πα θυ θΕ) 
δαβροσοίομποῦ ππᾶ αἴθ σα (ἀοὐύεβ ἈΠῊ 1 Σὰν γο]δμάπηρ", γθπῃ 58 ἰμπ ἄἀδ- 
ταχα οἱ ἑοῦ ἀπᾶ βοὶπο Οθθοίθ δ]; ἀδάπτοι Ὀχϊπρὺ ΟΣ βοῖη ΒΠἃ ἴπ ἴῃν ψὰρ ο]- 
Ἰοπᾶπηρ. ΠΙθβον ΒΘυγΘῖΒ βολιπιούϊουί ἅ18. σϑηχθ Π πποποηροίίθ ἄθρον πῖρᾶθν, ἀἰθ α16 
Βηδο ἴπ αἴθ Ναύαν γι] θρΌη. 

48. «’: Ζυπὶ Βονοῖβ Εἶν 16 ἘσΘΙ οὶ ἄθ5 ὙΠ] η5 χίθεῦ οὲ ἀϊδ ἴῃ ἅἄθὲ Ναί 

μερτι ποθι ἘΠροηβομδίξθη 468 1 6065. ΒΒΡΔῚ: 
Οἱ τύποι οἱ οντὲς εν τοῖς σώμασιν οὐ αὐτοὶ εἰσιὸν ἐν τοι γεννήδσαδιν αὐταὶ ἢ δὲ 

Ψυχὴ κατὰ τὸ αὐτεξουσιον τὸ δοθὲν αὐτὴι ὑπὸ του ϑέου τύποι αὐτὴν καϑῶς εϑέλει 
ἢ εἰς τὸ ἀφομοιωϑηναι τῶν ϑξῶν ἡ δἰβ τὸ ἀφομοιωϑήναι τοῖς κτηνεέσιν.͵ 

Ἄγ 6161 ἐνοϊοπᾶθν Βθυγοῖβ! 1)885 αοργῖρθ, αἷθ Ζοίομιοη. ὑπᾶ Πρπηροη ππᾶ 
Απίδρθη ἴθ Τιοίθουπ βἰ πα αἴθβθὶθαπ υγῖθ Π61 ἄθη ΕσΖθαρθγι ἀθΡΒΘΊ θη. ἣο ἰδὺ 16 
ἘΟτΙὰ οἶποϑ ΝΙΘΠΒΟΠΘΠ]61)68. ἀθπι, ἂἃπ8 ἀθπὶ 6Γ Θηβίβπθη ἰβῦ, ἴῃ 8110 ϑ ϊοϊτοη 

ΒΒΆΠΟΩ, ΘΌΘηΒ0. ΘΡΖΘΙΡΘΠ ΟΟ]Β Οὕ8᾽ ΑΟ]6ν ΠΡ βρ]θιομθη. 18 8616. 806} Ἰκοππῦ 
Ἰκοῖπο ἘΌσπὶ οὔον ΒΠαΌηρ, ἰδὺ βῖθ ἀσομ ϑιιοῖ ποῦ γομ οἶπθι ΒμᾶσΘπ ρΘΌΟΓΘΙ, 
βοπᾶδσν τίν νοπ ἴμτθπι ΟΠ ΡΓΒΣ ἱπὶ Τιθῖθ6. ΡΘΒΟΙ ἢ θπ, 80 ἄθηῃ ον ὲθ 5:5 Ῥτο- 
Τοΐθα (εἴ, Φότομι. 1). ὙΘηπ 516. πὰῃ χὰν 5618 ἢ πα ]ρΊτοιῦ Πουααρθυνϑομβθη ππὰ ζὰ- 
β᾽οῖοι. την ἄοῃ Αὐδυϑοίιβθη ἴῃτοβ ΘΙ πνίοα. ἤπνο ὙΠ] ΘΠΒ λοι μον ἀθαῦ]οῖ ρ6- 
ψποχᾶθη ἰδὲ, ἐδηρὺ 816. πὶ 510} βο]ῃβὺ σὰ ρυᾶρϑη ἱπ ἴῃσθπὶ Δ 686π, θη 518 δύ Ὑ718 
οἷα Κἴατοι" ΞΡίδρ61, ἄον γϊθάουρθε Ὑγα5 886. ΜΠ]. ΛΘ. βἷθ πᾶον οὔθα. σαν βοηπ6 απ 
ἅδε Θ᾽ υβομορκοῖῦ, σὰ οὐὺ ἰῆσθαι Β]1ΟΙς οὐπουῦ, ἰδὺ 818 τϑῖπ, Π81}11ν, Ἰϑαομέθμᾶ, ν0}} 
Οἴξα ἀπᾶ (δεοο ἰρ κοι, ἀπ τγθππ βἰθ πϑοὶὶ απΐθῃ βοπδαὺ πα βιοι τοῖῦ ἅθπὶ 

Τι ΙΒ] Ομ θα οἰ] δύ, πἰπηπηῦ βἰθ 81105 Θθρσᾶρο ἴπροβ Οθπόββοι δῃ, σρᾶ ἤπδβέον, ππᾶ 

γον κοιγὲ πῆρ ἄθπι Θοἰΐον, ἃ, ἃ. Βαρίοσαθ πᾶ Ζοση τἀπᾷ 811] ἄθπὶ ἃπᾶσθπ Βὔβϑῃ, 

49. ἰ, «'' Ἢ μὲν μονὰς ἰδιῶς οὐ κινεῖται κινειται δὲ ὃν τῶι δεκτικῶι τοῦ 

ψοὺρ ὃς ἐν τὴηὶ ἀμελειαι αὐτου αἀποστρειρει τὸ προσῶπον αὐτοῦ απ αὐτὴ! καὶ δια τὴν 

αἀποστερησιν αὐτὴς γένναι τὴν αἀγνωσιο. 

Δυμδαάϊαηροι ἃ, Ἐ. (165. ἃ, ὙΠ155, τὰ Οδὄίδιηροι, ΡΆΪ.-λεὲ, ΚΙ, Νν Εν Βαπᾶ 18,3. 12 
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«Ῥοΐν δὴ, ἰγον.. ὁμϑο ογᾶ θὲ μθθμο οι ανθοομο καθῦ Ἀδὰ. οοὶ.. ἰυδλϑοδνλο ἢ! [βοιθ δ) 

τϑ ἰϑθ οἷο νυν ῥδνο [Ια αν, Θοδσο τὐδανο, ὁ Βοομο τβεδαθ θα... κἱῦ 

λαϑδαθια ὁῤκοζ 9 ὧδ. ὀβοαν ὧϑ,ξθ ἰϑὶ οὐ ὀΐδων «όμθο οοᾶϑὶ ἀϑομο ομάθι 

διλαας, μοίο ταδὶ ὠϑίο μ᾽9. τὸν ὐμδαθ ὡς, Φαλλον οον οἰλοὸ ἐμοὶγ τον ἰγοιο .ἰκαβι ὁ 

μ «ὐοδαο ἰροδθ δον βοῶν ὁ -οιαΐο, μολλοῦ Ὡς ΜΝ κυ ϑν 

ϑομβϑο Μὲ .ἶοο ἰοδν ἰὸν λλοςς ἴον ρρο νυ ὡς ον κλ νυν νυ ρΆϑσωΣ 

ὧδο οὐὐοῦν ἰὸν, ἰδκλο. ῥὅρο μιοῶν Οὐ «θομϑο τ ϑομθοο.. οϑο ὁ μμ68,} 

οδδις  μο ἴσοι» ρρβο ον. μολον μον ὧϑν ἰγόν οἰδαυ δ ἰακαο μὼ}}. .ὅ8 

μβθηβο υμϑμα)ο οιδὸ ῥγο 90 Ἵμλο 55 οὐΐα. οὐο. ἴσον {105 ἐγυλοΐγ ὑϑὴ ναὶ «ἶοϑι ἰθιδὰ) 
εἾΣς ὀμδνδοιν οϑα  δ.57) μοὶ το δ μι Νοοῖο δον» να ροῦνον εὐλαὶ, “οἱ "ἢ 

γον ἰλασμθορο οοὴ ᾷς Οἴου, οἰδδιραθ ολαροθδαο : κϑομορσα,, μὲϑ ον» ὦ Η 

ΝΑ οἷν «μοῖρ οἱ οἰοῶν Β δομο ὠρλνα ὁ φο ἰκβν καὶ Μὲ « ἰδδναςς, ὀμδῶν, 89 ρϑὶ ἰδρθι 
42) Ὅν Σ, «το οὶ» νοΐ οὐ ον, μὼ5) μβαὰ μἅ, Οὐδὲ. κϑοβ9 μαυασϑῶς υοϑα, 

αα, ὅμαῦ κδο :ραλνο ϑμαν ἰοδν δὶ υὶΣ σαν νον μὸ οὐἱ 

ϑοο «.θορο βοαλθῦ «αὐόνο :λβΆ|νον μμϑὶ - δυο μδϑιγ «ϑομϑον οὶ ὑθο . μάκαϑο ᾿ 

«ΘΙμὸ ϑομδογ τλσεο δον» μὸν. ὔϑμϑο. (ϑμαγο βδυλθ κως κτοϑν οομϑου 30. 

:ἰοβν. 15 ἰδ, γον ὁμδὼΐ Μέβοον ον οἰδς δὐ ως ἰοὺς «οὐν ἰδδιρ, μακδὸ 
βμλϑγο οἰδομδας εις, [λο.5.. Θοβα. ἴσοι. ἴδωις ὅρρο δὼ ἰμίο τωδοοΐο ὅοι οοομ» 

Ὡϑορπος ρο ῥοῦ :οδυλοὶ αὐ ὧδ μον τἰμοοί ἰδβαϑ. ϑοιμθ ῥο» -οῦν. 

ΓῸ ἰαλθοῦ ὧδϑἱ ἰγοὶ οαυώ Νλο (δλδο [1.3], μδο᾽ ΓΝ τον ϑο . ἐϑμαγὸ ,οοῦ» 

λέλομβο :οιδμϑ ρον ἰλανοὶ, ὁο 55 α.5. δὲ ΔΩ} τ ομβανο ἱϑμ5' ἰϑαν Ἀγ 
Ἀν ββορο βοαιθῦ κϑοδν αλογ ὡς Νιΐ οἴοοι μιλοοο ἰναυαθο ἰιαθαα [αν οὐὐυδαὶ 

τ ΨΥ ΕΥ «οὶ» δεΐο, βογανι, ἰβογαιθο κθι α, »ὸ- 5. Ὁ 

οὶ, ὁο θυ βομθο, ομίσον μένα ᾿αϑῦ Ὅλο ομάσ ὅδ ας. 919 ἴομ 

τοῦ καλου» δ} οἷον βάν ᾿ον.γΣ ὁμαρα ΝΜ βοαὺυϑὶ τἰροὶ; Μΐο 
ἰδᾶ ροβνον ἰδας ἰοο τατ α.-0 μον οὐἱαλ.}} Νϑατ ἰαλνσγο «νον τν Ὁ κν 
"ὦ ἰδ, βοιλδοο,, μοὶ μον ς μοδον κιουδοοὶ μϑᾶν. ας, οἷο ἰοὶ δὶ δ) 
᾿ρούαθι ἰδούδαδοῦ οὐ ἰομβᾶα. Οὐδοόδθο ὁμδυ [α αι οὐ ἰδαον ῥοος «[Δ6.6.5) 
᾿Ξ δ.» ϑοβν. οὔο. ᾿οσιν ἐπ ανϑ ΝΟΣ «βομ.. ὁμδυ πα Νλο νον ἰδϑας εἴιϑου 

ἰδυοῦις λδο. μι 05} 1 ρθαθο ὡμλια ὑνο ἰδὰ,Ὁ οϑῦνϑν ἰδ. ἴοι το οἰ. αϑϑο (ϑὐοι θ᾽ 
ἰομα. . κὍο οδαδια νδδ δὴ υοἷο τῶσδν, μϑν ἰμοῦδιο οὐδο! ἤτανε, ἰγο; Ῥ5- 
ιϑομδοΐν τ ολδολο δι υλαιν ρον κῶν οἱ ἰοβδαν μβομν. ἔξϑοῦν ᾿οϑδαθισοις ἰοὐδϑου Ἀδ- 

42) δὴ οὐ μοῦαϑ οὖνϑν . ᾿σμα3ο [(ανο3ο αουμοο ἰμοοίο [αολϑλοο [κ᾿ α. 6.5. 

5. ον μον ομδοοα αν ἀνθιῶς μαι ὡς οὐ ϑομν οἰδβαϑ -θὶ 

Ὁ 99.» οηνα να λοι καθ βοοολαῦς, οὐρπος, ἢ οἷν δ λλο ὁ πο λο οῶνοι» ἘᾺ- 
λοϑολαο. Ἀκου Ἡ ἰοϑαϑαν χὰ  οις , ὡς, ἴδοι κα ἰδουτοο ἰομᾶα μαϑς ῥθϑαθαυ 9 
ὅμαν δρῶν μουν κονν ἔννουν οὐλο κάθα μ᾽. Θροο αἱ ἰλαν, ῥιοολο δὰ [50 
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ΟΕπα ἄδη ὙΥΠ|6ὰ ἄθ5 Δθηβοῆοπ πη βοῖμο ρσαΐθα Ὑ͵Θεῖτο Οἰ θα θατὲ βοὴ δυο 
16 (οί Ππο Ὁ πΐομὺ ἀθπὶ ΜΘ ΒΟ] θὴ, τοῖθ ἤγρθῖι. ἀπ πββρυθο! ομοη Τήρατο.. 610 ῃ6 
() ρμπη ) ἴπ ἴπρον ΟἹΟ ΟΠ ρΊ Εἰ ρ τοῖς. 510} γὸπ ἢΠπι ανγοπαοια, ἃ. ἢ. πγθῆπ 5'8. ἃϊδ 
ἀδροΐα πυβαομέξει, ἄδ8 ἰοροῦ πηῤου θέ, 516 δὴ ἀπ8 Βῦξο ππᾶ ἄδη Τυρέμμι 8- 
50} 16 βὲ --- ἀαάπΡοι γϑηᾶθι 516. 510} τηῖῦ ὙΥΠΠῸπ νοὰ ἄδν Οἰοἐἐμοῖδ ἃΡ, ψβμνθπᾶ 
ἴπν Τοῦ (ἀπνονἅπᾶθν) δα ἄθπη. ΑἹ] ἸΙορὺ ἴῃ ΠΡΟΣ ΒΟ τ πρ]Ίοιον Οἴξο. Τ)ηὰς Ὀ6- 
ἀδμίοὶ 168π ον  : Ὑγοῖ τρϊοῖ Ἰο γέ, π810 τποῖπϑ Οϑθοῖο, ὑπ ἰοἢ ππᾷ τηρῖπ Ὑ δξοῦ 
ψγογάθηι Ἰκοπηπῖθη ἀπά [οὶ ἢππὶ ὑχομηθη" (Τ0}ν, 14, 9.5), ΝΙΘπΙδηα γϑυβομ]δβέ, βοῖμϑ 
Απροη ἄσπι Γἠομέθ ομπο ἴῃ ΒΊπβέθσηἶβ χὰ ρονϑέθη, 

ὅθ. ὦ ». ο΄. -ο Παν γεγονυβ δια τὴν του ϑεον γνῶσιν γεγονε" αλλὰ τῶν 
γεγονυτῶν τὰ μὲν ἔτι προτερᾷ, τὰ δὲ δευτερα" τῶν πρωτῶν γεγονοτων ἀρχαιότερα 
ἐστιν ἢ πνευματικὴ γνῶσις, τῶν δὲ δευτέρων ἀρχαιοτερα ἢ πινησίιρ. 

ΑἸ168 (ἀονγοσάθπο ἰδ ἀπὶ (6} Εσ]ς. (ἰοὐξββ τυ ]]]16ὴ ρϑιυγου θη πϑοὴ ἄσπι γονέα: 
65 Ζ16πιὲθ βίοι Εἶπ Πηπ, Ἃ8θ 81105 γσὸπ 1Ππὶ νυσᾶθ πηπ πη βοὶποἐν]οὴ τὶ. 5. Ψ, 
Ἤθρτ. 2,10). βο πάρε ἀπ, ἀλβ 8168, Ὑγὰβ ἴθπ Νπέξθι: 8116. ΒΞ] ρ]τοίς (416 

ΘΙΒΙ1610) ΒΘΒΟΠΔ θη Πδὺ, παν ἄθιη ζνγοοῖκα ἄϊθηιθη 5011, 488 ἀϊο Οἰθβομῦρίο ἰῃγϑη 
Θομῦρίθι ΘΡΊοππθῖ ἀπα ἴῃ 56 ῖ ποι" Εμ]ς, αἴ ΘΠ] ρ τοῖς Βπεέθη. ΑἼΟἢ ἄϊθ Βονζαπᾶδυμβ- 
συ ἩΘ ΒΥ ΡΑ ΙΒ δ] ἐππιρ' (οὐχονομια) ὉΠ8588 Ηθρνι μδὲ παρ ἄθη ζνγροὶς, ἅδβ τὶν 
ὍΠΕ σοπὶ Τσρύαπι Δ (Δοὐν σαννοπάθη η80}} ἄθπιὶ οτέθ: ἴοι Βαῦ6 Πδίποπ ΝΙιΘη 
ἈΠ6Ππ ΜΙΒπβομθη απαροίϑῃ" (01. 17,2}, Ὧδ8. ἰδὺ ἄδὺ Νϑιηβ, θυ 4118 βδβοϊδη 16- 
θομαϊρ; τηϑοηῦ, 0 βαρὺ ὕπιβοὸ Ηουτ: ΦΌ}. 17,0. 0) ΘΙοθα. σοὺ ἄθη θβθηῃ βἰπα 4:5 
Δι ΘΡΒΙΘΙ 5[6110", χ, Β, ἀἷ6 ΕΠΡῸΙ ππᾶ 411685 8πι ουβέθπ Τ8ρ8 ρϑβομθ 8 π6; Ἀπ άου8 
βύθιθῃ 80 Ζ61 61 8118, τὶν ΓΘ βομοη ππᾶ αἴ ἀπᾶθτη ΠΟ θθύγθβθα, , ΑΘΙθον 818 αϊ8 
οὐβίοῃ 686} --- (16 ΒῊΡῸ] --- ἰδὲ 16 ρδἰβέϊρι8 Ἐν ]κοπηίηῖβ" --- χυγο Ὁ Π08, ἸΠΒΟξοΥπ 
ἄϊοβα Εσ]ς, -- ἀαβ Λθβοι. δπέβέθιθηι 80116η, πἀπὰ ϑπη, ππᾶ ἩνΘ]Οἶθ᾽ πίοδορο ΕΚ. 
516 2} ΟΠοπάπηρ ΔῈ ΠΛ ΘΟ. 50]] --- στοὰ Ἐν ρίκοῖν μοὶ Οοἱὲ ἰδὲ. Ξο τοῦδε ἄϊο 
ὙΥ οἰβιιοῖν ἴπ Ρογβοι: γἰἀοὐῦ πα τηΐο] ἂπη ΑἸΐδπρ, βθίποι Δ ῸΡΘ ρΟΒΟΒΑβΈΠ, ΟΣ 
81|10ὰ βοίποπ ἡ ουζοπ οἷο, (τον. 8,22). ,ΑοΙθον. ἃ18. αἴθ κινοίζοπ Ῥόβθη ἰδὲ ἄδὺ 
ΑΒΓΔ" ἃ. 1. νὸν Εὐνβομ πρ; ὅ6ν ΜΟμ Βοῖοι. πη βοῖπθβ ΑΠμαηρῸΒ 861 ἄου Ἐγ- 
Ῥόβθνιομῦ νοῃ βοίποπι πδ ]]6Πο Ζαβίαπα (χαταστασις), γουνγαπάο]ξο βίο. νγῖθ οἷπ 
ΒΙ15 ἴπ 1 Ἰηββοσαΐβ απ ΒΟ οἷ ἀπ σασᾶθ σαμὰ Βαίαῃ, ΝΈΟΝ οἰπῖρθη Η6] δ ἅπῃ 
εὐβίθῃ "ΠΔΡ΄8, Ὑ}611 δι" ἦπι Τήο] δ πίον ἀὰ8 Τὐομῦ νου ον] ομΐο; πθοἢ δπᾶἄθυθη ἈΠῚ 
ψἱ θυ ύοι ΤΆΡῸ, 8415. ἅ16 Τιθποϊξθη ϑηρδβίθὶ] ππᾶᾷ αἴθ Ἡυυβομα θη γορέοπε ψαγῦθη ; 
ἅ16 ΗδΡΥΒΟ ΗΡ, αἴ6 Ἰῃπὶ γα ῆο], Ὑγὰν β8ὸ ργοβ, ἀαθ οὐ. τί οἷα ΒΙ1 ΒἰΠΑ ΡΒ τ; 
ΠΒΟΒ ἀπᾶνϑῃ Θῃα]1οἷ Η6] οὐ πὶ θέρη Τρ 6. ὙγθρῸι βοίποβ Νβῖᾶθβ ρόρϑὴ ἅδε ἘΒθη- 
ἘΠ4 (οὐξο8. 

δ]. ««΄». 06} ΒᾺΠ ἄθ8 Βύβοιν οι. ναρᾶοῖ ἃϊ ΤΠ Ρβδοηθ. νοη 8]Π16πὶ Βὄβοθῃ, 
6} ᾿ἰδὺ ϑο]ι.]1α ἀδταπ, (ἃ τὴν ἀαγοῖ ΑΒΙτοβο ἄὰβ. ΠΟ Η 114 τοϊηΐροι ταϊίββοπ: 

Ἢ κινησιᾷ ἔστιν αἴτια τὴς κακίας, εξαλειπτικον δὲ της κακιὰς ἔστιν ἢ ἀρετὴ τίς δὲ 
ὑνομῶτα, ΤῊ ΘιἢΕΤΊς ἐν τρῦποιξς ΤῊ πολιτειχο" αὐτιῦς τουτῶν Ἵ χίνησις στιν, 

Ὧϊ6 ΒΘ Θ]]οπ, αἴθ (θη Το σαπὶ [8]1] Ὀνδοιέθ, σαν ΤΙσβΒΟη 6. 411608. [3 ὅβθπ 
ππα 8108 γοΡἀοΡΌ] μοι. Τυνύαμπιβ. Π)Δ5 Βὅβθ υυϊνᾶ ζουβύθεῦ ἀστοὶ 8βἸτθυΐβομο Τρ πα- 
ἀρπηρθη, αἷθ θη ΘΟμμηαὺχ σὺ τη διε]! ρθη. ΟΠ1Ὸ Ναιπθιμ. (ον Τπροπᾶοι Βπι 
ομαδβ ἀθη. ΚἸαροι, ἨΠ ΒἸ ἐο]η“ ἃ. ἢ. ἀἴ6 Νάπηθα. ἄον Ταρομᾷ, 1 415 ἘΠΈΡΟΒραμρ;, 4 
ὁπιαῦ, Βυβο, Ερθατπηθη, ῬοΙΠμοἰδ οὐο. βἰπα Ἰἰβέϊριθ Ἰυυῆπἀθπροπη Ἰθπον ὙΝ οἰβιιοῖδ, 

αἰθ 56. τη8 818 ΗΠ 61] ΠΡ ἀπβασὸ ὙΥππμᾶθη. ππᾶ σὰν Ὑ ἸΘἀοΥ μον βίο! !πηρ 68 
“ουβιῦντοι. Εἰ ΘΠ 1465. σθρθθοη Πα. Πα ΤΙΡΒϑοῖο ἄγοι ἰϑὲ ἄρον ΕᾺ1]1" ἄθππ, νγομῃ 
ἀν πἰοῃῦ, Ὀοίτορθπ, δι ομροὶ ἀθουένοίθη μἀέίοπ, πϑέξοη τῖν. δαομ πϊομὲ ὧδε 
(ἀββϑίζ τἱῦ ἄοπι Ναπηοπ ἀπ Αὐβάτυοιτο (485 ἔπιβον]ο}}6, βουιαύϊβομο Οἰοβοχ) ρμθ- 
Ῥρδποθῦ. ,ἘΕἸ» αἴθ ΘΓ θη ἰδὲ ἀα5 (ἰοβοὺς πἴομὲ σθρθθθη" (1 Τίπ, 1,9) τᾶ 
»ὗδε Οἰδβοὶ 1βὺ ψορθι (ον Το ουὑσαξαηρ; ἄδσυ βοἰκοιητηθη" ((4]. 8, 10). 
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92 . ἘΠΑΚΚΈΝΒΕΠΟ, 

μαι Ν αν αν ἰδδίρδς, οἷο ἰλαθιν 5 ασοὴ (οἰθ οροι . ἰϑοιν ϑομϑομθ υϑαυ ΟΣ ΡΟ ΤῸ 

ἵμον ϑὺ ἰαυαθὺ οὐ ΜΓ οἰκϑλθὺ δὴ ας, μισθοὶ μμοὶν ἰδαλβανο --- ἰοοδ» ἰδιδυο 

«ϑομδοΐν θοῦ. α 9 μον οὐ τοΐο . μον,» ολομοας αὐ οἰοΐδ ἰδδο λαβαυςρο 

τμϑιβὺ οἱ ρὸν ον μου ϑμὰϑ μοὶ ὥσνες οἱ οοι οἷο. μββα δῷ τϑομο) ἵβϑαϑ 

μϑοι -- ἰδδόμθ οἱ ἰμοϑδυθατν ϑῦνϑιγ οὶ αἱ ̓ ς ΟἹ Ἄαοδθο . ἀαλοδδο Κλ. (λο ὸο Ῥνρο 

ὡθῖο μϑομβῃ θᾶ θο ὡθγο ἰδαδοιθ μϑν γὼ ὅμαν ἰδδιοΣ Ἀὰκ9 οὲ «μοὶ οὐοι ϑίο 

ἰασ κἀς οἷο. ». ᾿ϑ3ο). ὁο. ἐβανδαδλο γθηθ ὅμα οὶ ρῶνοι ϑϑο μαῦρο Βνο 

.. ἰὰ1ο ΠΥ μω εμςς οο αΝ αν... δέον }} ἰδδὸ, οὐ. οοἴνδϑὸ ἰοδν 

«οὐ οὐ ἰὼ, οἰδωμθ ὡρομος καδνοδο βοοὶ ἈΝ. «οὐ ἤμα 0. τ. κὐτν Ὁ 

“ὦν ῥόμδο (539). - ὗῶμο ἰδῳ ἦν «οὐ ἡ οομο, ᾧἱ ἰμδοϑ ραν ο βαλν 

νοἱ ϑο μροθ ὥϑοος οὐρμῶν ἰγονθοῦ ιϑομονο δας σου, 

μα οὗν ἰϑϑς ἰμὼςς, οὐἱ ἐκο ἱδυξθὺ οἱ τὖνον οἰδαυυοῦ (δογμο ὁθ τ ΘΟ ΘΟ, 

μ᾿ οῦαϑ μϑ κω κὐ κι λϑῦ βαϑ κϑδϑοςς, ὀΐνς Ἀν λνο εἰμ σα. μϑ.ὴ 

(οἷο [κϑῶνν «θα. μ9) ορομθῶν μαϑαδν, οἷν. ῥλϑλθοοςς ἰναϑ. ΚΔ ὁ οὐ Ῥὲ5 εἷβΡ 
ὥριο ο δυίοα ας. οὐονςς πιο» Κνρο ἰ'θρρ Βὸ τἰμμον ἰκοῦν., θὶὶ μα ,...5 

435. 8} Μομν δαδω, ᾿οῶνο τ) οὐ ἰδδς λαμ βάϑαδ)ὸ ἰκαλοὐν ΒΦ 5 ϑνο 

βομαδ, ἰδνᾶωϑ 5. ᾿ϑο βαω  μυδοὶ ἂλ. 5.) Μο υκο τοῖν ψοίο 

ἕλος, (οἷο μα αν; 15 ὅ 99 ἰμ. γβῶς, σοῖο  ἰΑΣς ἱδωξθ οἷν. δον. τ ομδωυο 

οἱ κῶνοι νον ἰδκυο -- Δ Δοο  ἰμαιο μοι; ονιδι οὐδ. μὶς 535 οὐ 

Μβομϑὺ «κϑυμο κα» ἰδιοΐο ἱὴο ἰμς, 9) τϑ τκϑ ἰδμαυ, ἰδαραα, ὁ. ΑΘ ΟΣ 

μεμδϑγ ῃᾷε «οὐδι -- οὐῤο βὰν ὡο ῥοιανδι, οαυμα Μγ9. ον θα μμω .}530} 

βου» λαιμοῦ φάκαθοον «οὶ 90). Ὁ μωθ δ ἐβὸς κϑ φρο δι ὅθ «ρον 
οὐδ ῤον5. 913) οὶ ον δὶ ἰας γ {ωϑ 05} μα λιθν ον μκῳς οἷο ἰδμὴϑ [α ἐαοοΐο 

Μὴ «9 ΒΝ οιμθ μῦρον ᾿ς ϑομδῶς, μοὶ οὐδῶν οὐδ ἦν καὐϑόῶο, οἷο. ΔΝ ἰμθθ 
υϑὐρο 9.9 μὴ ἌομΣ μβϑοα μῶς ὦ. ϑομλὶ «ρα. ὡοο ἰμϑ. »υδ δὶ 

ὦ ἰμβϑν Βγ 0. πον τε κι νν ἔνν θὴρ μάοον μαὉ. Οβμθομοο ῥόοξςς πϑιοθϑν 
Ἰωῦν ον μδον. μοϑαοῦ ψαθαο οὐ ἰξῶσϑ . «οομθομθ οϑσυρ ον ον νο - υοοδοΐ 

ἴον. το ὀμύνβρν,, ἰΐρθας ἰλαοο γος ΟἹ τ «λούαοο δυο δϑοῖνοο 
! βοῦς. αϑιολ ὶν οὐἱ κῶνον . φθμλον οὐ ἰγϑν ἰδ αν Πα ἰὸν 

ἰδυοαϑ αὐοοδιαίο τἰδαυϑοϑοδοο αὶ ἴδον, το; Πιαιοθδοο 5 οοθο ἐβέσϑνδϑο 
οὐδ νους μβάϑδοος, ᾿ϑοῖν. δι ὁμοῦ βοαυδϑ ὅραθο ἔϑυομΣ οἱ ναρυο 

Βαδὶ οὔϑιαο :ἰδαϑῦ! οὐοοὸ ἰϑδοο 0 ὅθ). δῦ (οὐ, ο !ο μοᾶροο δ  οοῦαϑϑ 

Ἰὰς δῦ) αν λοο ομδὰ αὐδιϑο ββορο ὁϑοο : μιαϑρῃῃῆ ϑθϑν βοοϑοὶο [καϑ. ὁ} 

μόδοις ἰγο ἕλος πὸ μον ο  μαδς. οἷν. οϑ.5.9ο βοαῖς. αδϑ δΝυίμοραϑο 

δας ἰδθοαο ἰοοὶ μοῦ ον :ὐμα5. Ιν βορϑς ορρρυδνίν νυ ἔμβο μα υλόμαθὶ 

ὈΉΘΣ. ΘΟ. αὐδὶ (ΘΝ ὥλσθοο. Θ᾽. }5 σα αοο ϑς ᾿ϑν εἰκοϑὶ τως οὶ εὐ 

43". κοδὶ Θὸς ὕλαν, «βαρ βακᾶς } μον 5] μ΄ ἴχον Μη ϊααν, βορῦν Κϑδθ 
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ὕδ. ν». ἰ. «΄: ταν ἡ αληϑινὴ γνῶσις ἂν τοῖς πρώτοις γενομένοις γένηται τοτὲ 

καὶ αὐὔτοι χαριτι τὴς τῆς ἀγιας Τριαδὸς γνώσεως αξιωϑησονται. 
Τ)αβ »Ζαοτγβίβθίπ" ἰδὺ ἴον πίοι! σοῖο} σὰ νουβίθιομ, βοπᾶθνπ γοτη δπρ', 

- εἷς. νἄδῃ οὐβέθπ ἤδπρ οἰππθαπιοι ἴῃ ἅον Τύτ]ς, αοὐδοβα, ἅΠΉ]10 τσὶθ ὑγοππὶ νοπ 
ἅδον Ἐπτβύρουαγε Ι5ταθ]Β ρουοᾶθυ ἱρὰ οὔον Ῥδυ]αβ βρυϊοθῦ νοὰ ἄοη Εὐγβίροθοσυτθη 
ἴῃ Ηπηπιοὶ. Επδρτίαβ βοϑὺ βαρὺ 850 Ἀπᾶθυβνο: 65 σϑμῦ ποὺ δα αἰ Ζοῖς, τυθητι 
οἷπθ ουπαμίξ 418 ἅϊ οι (πρεσβυτερος ἢ ἄσθπη οἶπα πάτο οὐ ]νὺ τσ. )Ὲ8 Δ οὐὐ 
αὐἰτᾶ ἀπροιναηᾶὺ, ὑγόππ βῖ6 αἰθ δπᾶτο ἀπ Ταροηα ππᾷ [ἰα]τοπαί πὶ ἀθοσ ν΄. ὅδῸ 
δθαοὴ δἴου. δθμπ αἴθ ὙΟΥπαμ ὔνγθβθη αἴθ σϑοῖξθ Τυ]κοπηξηῖβ, αἴθ δὰ ἄρῃ (παι ν- 
16 μ6η) ΠΗ ουβομο ἀππιρβυθνιηῦροι Ὀθντ] πιπα ἅτι5 ἄθπι Ὑ ὁυ βίη πῖβ ἄθν Οἰθβομῦρία 
τἀπὰ ἄον ΒΟΒΡΠ βομόρεν, ἴθ ἄϊοβον Ὑ ΟΠΠἸτοση τη ΘΠ οἱ τη ρμἔβηρθη, νγοσ θη 516 ποῖ ἀστο ἢ 

Οοίίος Οἰἴξο δι ἀπϑαββρυθο ]οθη Ἑυ]ς, ἀον Τυϊηϊᾶν ρου ραϊρὺ νϑυᾶ θη". 

ὅ8. «ὦ. «0. ν᾿ Τὰ δαιμονία τὰ τῶν νῶι μαχομενα πετεινὰ ονομάξεται ϑηρια 

δὲ τὰ τὸν θυμὸν ταρασσονταὰ χτῊΜη δὲ ονομᾶξεται τὰ τὴν ἐπιϑυμιαν δελεαξοντα. 

ΠΡ πογᾶθῃ θΙθμνέ, τῦῖα νϑυβοβι βάθη αἴὸ ΤΠ τηοποι οὔοπ ἀπ ρϑμοῖπι ππβ θ6- 
Κυΐοροη τἀπὶ πὴ8 δαΐ ἀμβΡθα βΘἰΒΕ]Π οΠθη ΟΡ σὰ μἰπᾶθτη, ,Όρ6] Φ ποπηΐ 6ν 
ῬΕπΙοπθη. οἰππιδ], Ὑγ611 αἴθ ΒοοΪ. βίθρθη ὑπ 80] Δ1ρ6 Ὑ7ῚΙ 166, 510}. ποις δαΐ 
ππ5 πίρδουϊαθβθη, θη ὙΠ 68. --- ἄαπτοι 8]16υ]8ὶ Κἰὰρο ΜΠῸΔῸ] --ὀ νϑρηῖπἄθυη 

ὙΌ]ΘῈ ; αΟ0]. τπϑομθῃ 516 Βομδέθοη απ γον θὰ ὑπ αἴθ βόπαθ, ἔγοΠἼοἢ}. παν 

ἴζαυσθ Ζεῖδ; 80 βέθιδι 161η6 ἴπ ἄθυ ζοῖδ ον Βϑιπμητιηρ σαῃ (ἀθυθὲ, σοπμ ἄδν 

(οἶδέ δαϊδύθίρθη ὙΠ, γὺ τπθ πηᾶ πο. ὉΠῈ ἄαπτοι ἀθπ Βομαίξθη, ἃ. ἢ. 5 οϊα 

απᾶ οἰτ16 ΕΜ υβπομῦ, [ Πον πυγεῖδα αὐαπὰ ἀ0 ΒΘΠΘΠΉτΙΠΡ: Πορὺ ἴπ ἀον Ατὖ, τνῖο βίο 43" 

88 Βοὶ ἄθπ {Πππιϊπᾶϊροι τδοῖθα. ΤῸ μηδ ἰδῦ, ψ16 ἀθν ΗΘΡΡ δυσί], ἀπῇ ἀθη 

ὍΤορ; ΒΘ ΆΠ16π. ἀπά 85 νοσήπομθα νῦρ6] Ῥἱοκὺ 1 ἄστο! ΑἸΌΘΡο (ἀοβομνγεῦσο ἀπᾶ 

Βοοβτη εΐρθη 5.0015. ἀπῇ, βοᾶδβ Ὧ48 Ἠθι ν }} Τ) βθ! πα ππᾶ Τόυποη ἀο8 Βὅβομι Ὑ ρα, 
ὌΒΠδ]" ψαυτᾶθ ἃποι 76 πον Ποομη {56 ΒΔΌ]ομΐον, ἄν ἄθη ϑδιηθη 15Γ08618. διαΐ- 

Ῥίοἰτίθ, ἴπ ἀθπὶ ΒΔ οἴποβ Αα]οῦβ ἀδυροβίο ἑ. οἸΤΊοσο" δἰπα αἴ6, α16 ἴπ ἀπ ἀδ8 

ϑυμίκον τοίσομ ἀστοὶ ἤονπ ππᾶ ΕἾΓΟΡ ΡΘΡΌΠ ππβροῃ Ν ομβίοι, ἀδηὶν ἄθον ἀἰοβοα 
Αὐΐπῆν ἄον 35.6616 7658 τπ8 γΟΡΪα880. ὑπ ὙΡ (28 Τήομῦ, (88 ὅτ θυ Τύθθο 

Ἰοπομέοὶ, ποὺ βθῦθη. ᾧ) 88 τ μα ΨΊΘΩ, ἄδθ αἶα Τπιβὺ ἴῃ πὴθ ψ]ᾶον αἷὸ Ναῦαν 

Ἰοοῖκὺ", 4858 βἰπᾶ ἀϊθ, αἴθ ἅϊθ βοιιθαβ]ομα νἱοΐβοπο ΒΟρΊουΘ. ἴῃ ὍΠ8 ΒΗΒΟΒ 6116. 

τηϑοθοη; 80 ϑγατᾶθ ἄθι' Ὑ ΘΥ ΠΙΒΤΟΤ ΠΠΒΙΡῸΡ {ΠπῸ] θυ ἴπ ΘΟΠ]δηροροβία!» Βγτη 0] 86} 

ἴπ ἄοχμῃ ΕἼποῖο α͵5., ἡ 1611" ὈδΖϑίομποὺ απ γὸπ βοίποι ΝΘΟΒ ΟΙρΘΡη βαρὺ ἀθν Ῥβ8]- 
ταΐβθ: , Πον Νθηβοι ἰπ βϑίμ Ηθ»»]ΟΝΙτοῖ ἢ τηουῖτέο 685. πον, βοπᾶθυθ ὑσαρᾶθ αδπὶ 
ψΊ Θὰ ἄμπ]1ο 1" ἘΣ ). [{π ἰδὺ δου ροροῦθη, ΔῈ} Τιῦνγοι. ἀπ Πυδοίθη σὰ ὑροῦθη 

πηᾶ βοραν 88} αἴθ᾽ ρ1Π1ρ᾽ι6 ΒΟΒΊΔηρ6. 

δά. |. ΨΟΡ᾿ “ἵπεραντον ἔστι τὸ πληρῶμα τῶν πρῶτῶν γεγονότων περῶτι 

δὲ περιγεγραπται ἡ ματαιοτήβ᾽ τὰ δὲ δευτερὰ γεγονότα συμπαρεχτεινεται τὴν ματαιο- 

τητι. ανωπαυσεται δὲ οτὰν ἡ τελειὰ πληροφυριαὰ τοὺς δεκτικους αὐτὴς ἀγαγὴν πρὸς 

τὴν τὴ μονοξιδους ἀγιὰς Τριαδος γνῶσιν. 

Τὴ βἰπᾷ χαπὶ ρ,ΘΠΖΘΠΙΌΒΘΗ. ἈΘΘΡΘ μων ὉΠ 5ἰπα ἴῃ 88 ΤΙ ΆΒΌδ6. Ἰ6ΠῸΓ 

ἘΠΘΌΒΒΡΙΘΟΒ]ομοπ ΕΚ πη ἷ8 οἰπροίτοίοπ ππα βἰπα, βουνοῦ ἀδδβ τηῦρ] οι ἰδῦ, Σὰν 

σοιϊβισοη ανῦβ Βοταπρονο Ὁ ἀπὰ βύθιιθα. ὅπ ἄον, ασθηχθ, Ὸ 68. πίοιὲ τνοῖξον 
δομῦ, --- ἡγ6] 6 8116 Τρ το πη ηἶ888 απ ΓΘρτθι 818 ἄθυ ὙΥ ο]ὁ ἀπᾶ ἄδν Βομν ἀπνο}- 

δοιηδομὺ παθθη, πη ἄρα ΚΙπαογβέαπα. πού βϑίπου ΝΠΠῸ}- ἀπ Ηομίρπϑιναπρ Εἴη θοὸν 

ἰοῦ. Βαθθα πᾶ 16 οὐβέθῃ (1π ουβίθυ [.61}}0) βιϑυγοσᾶθῃ βίπᾶ, αἴθ θῃρβθῃ ΠῸνο ον 

ΘΠ σ κοῖν ροῦῆ ποῦ πδθθῃ απ, τῖο Εγβύρθθονπθ, ἴπ8 ΤΠοπ᾿ 1] πϑαβρθίγθθη 5] π 8. 

ἄδβ ρυθηχθηῖοβα Νθον, 50. ογσάμ! υ  χθο 161 νὸπ θἴπθιῃ ἴπ Μαπηβρδβία!ῦ, ὅἀδν ἴῃ 

ἅπ 45 Οτθηχδηϊοβο Ὠσαοιίο; Ἐβ ἐσταὺ οἷα Δδπῃ δα τΐρ οἶποὸῦ Νοββίδηρο ἴῃ ἀδν 

Ἠαπᾶ; ἄον τπᾶβ 1000 Ἐ]]ὸπ ἀμ ΕϊΠινύο τηΐοῖ [ ἴπ8 δ αββθν 018. δὴ 18 Ἰζυιδολιο], 453" 
- ἄα5 ἰδὲ οἷ ϑστηθο] ἐπι αἴ Εὐγ]τομηύη!β οι ἸΚόν μουν οὶ ---, δν ππδῦ υυϊθάον. 1000 



94 Ἅ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΩ, 

᾿ 

δ ίο «οδοὶ Θΐἣι Ἄδῦοο Ο5Ν0 δ᾽ ον γοιο . βοήαξ. βομ. μὰς ων ἕο 

ἄλαλοο, ομλϑδνρθο ἰρῦ ἡδιϑαβιβν οοὶ οἷν υράας μὴ) τοὶ ἰγθιο ἔμ, βοὸς μϑὲϑ | 
εἰ Μμάαλιο ϑο οι δῦ» κὸν λοις ὀιρδιδϑονς, ὑλϑαλο μ᾽ ἤν ἰδδος ὁ «οὐδὲ οἷν 

μιο Ν ἢ ἰλμας οο ΠΩ ν ϑον. μ᾽ ἰγϑιο. ὀιμϑαδς, δα }} ασ͵ἷο 
μοὶγ οὐ γον .59 βοοοι οἱ ὅὁμν οἱγ οὐ :βοσϑαν»; ἰῦοασο ἰδασιοοι δο 

ἔκας Βοὶ εἰμ βοοιβ βοιοσο δ ϑ) μορν 3} ὠονανῦι» ᾿ϑδνῶν θῶ ροῦν αθ ὀμῶνδς, 
οὐβαϑ,, ᾿βαϑλδϑϑν ἐξ οἰ». Πασι, ὁ ἤο, ΝΘομ τ μαρο ϑοΐνον μὲ απο} δνν «Ϊκθόν 
ἰδδορ δον ἰμβιϑς δὸὺ Ομροθν «λούαρο ὑρλροῦο κὸν. ἰδ - - ὥουι μο {7 οοἹ ῥλλκαθοΣ β 
.λοϑαρο μαϑαδο, ἰδόοα ὠλθοαας,, Βορς. ἰδώϑῦ, δα δὶς ἰορθα μῴον! ὀμβὲ τἰδϑιρῶος 
ον, 9 . μδοι ὍΣΟ. θα 7 ὧδο :μϑο βόσοθαι ὡὸ ἰδϑο [κϑ ὅθ. μαυΐ νοὐο 
ωᾶβαι οοιν :υμὖἦὖν ῥογαν Οὐ ιϑῦος οἱ ἐο. μλλϑδ δλο βοῦα θο (90). [5.}5. «αῦϑς οἱ 

ὁ 5 Μο ἰδέορο ῥο βόϑϑοου [οὐ δαδαν,, ἰλονδυθο ὁ «ϑίο μιϑϑὶ.. (υϑλϑοδοο }} 
τὐϑοΐο "9 μον δ ιοιο οὔοο 53, Μὲ} λσϑον .αϑαιν. ᾿ς. βάθια, 

Η μόοομρ οος μόνοι [Ὁ .βοϑαρο ἊΣ τυβόρο, Ὁ. μδοιν . μοὶ κῶνοι οἷ Ι 
μοόνο : βούωθο εὐ όζο ΠΟΘΕΝ κσο εἰδάλαθο ἰδϑοα ὥὅϑονδο οδλοίο ἰδ ὰὉ 

πιο ὁμῦνα ὅλονς θμλαςς. [Δα 3.50 ΦΌΡ. λα. μοὶ ἰδωσμασι δ }} [1 λϑϑο ἰγ 

Ὡϑ βρῶ οἱ φοῖο ἰδυμάραθν νοὶ βοήθιο οἰδανο μαυδ νι. ἰλαυγκνον δι κοὸς 
δ΄ Ἰολῶὰϑ χλμαρδο :ςιϑομοθιδν φϑϑῦνοὶ ὐνοΐ τ ρνννς μθαῦο μα ῥαὴ .͵1..}9 
ἰβμαες -- 9 ἰμοῦ ομαϑυ ἰοοῦ κο . 2) ἤὕομυ ΟΣ ον θο ΜΞ ἰλαυ 5.530 

44 μαι έδιοΣ Ἰοινϑ οοἱ κῶν οὐ». μον ον ἰγον μοὶ; οβοθαρο ϑιο βϑορο μῳςς 
Νβορο λϑῦοι ατὐὴν τῶν. ἰαλλθο || ομλσν οα «ϑϑν! ϑυλοὶς , δι, ἰλαααθλο μάϑνα ὁ) 
ἰβαι [ τι [ο μὼὼγ "9 μμὸ ὰΣ Μ] οἰμαα. μ᾽ σϑοιο ϑοιαυ οὐ. ζοομοαοϑ 
ἐοΣ δόμος οὐ υθοδ θοὸς. κκκαλο σαν οὐνοι νι αϑο ἴον α5. Μὲ .Πσὐσο αὶ 
ὦ δος. ἡμὼλ, ἰἴομο τον μκθρ μὸ ἰδϑὴ ᾿δραρλοϑν ν μομν Δαϑίμου μάθοι ἴσοι Βὸ 
τὺ κ᾽. λθϑ δ ἰοδν ἰοόιο τ όν οα δ ϑο αν δὰ  λϑο τβαλοὶ οδοραδν 
Ἰαας ᾿οσσαΣ οἹ μαχο .Δοσαα)ο ἰδδιον τοῦν ἴδοι 5... ἃνν νον» - ἰδδο 
ἰδοῦ φομδω οὐδν εἰδὸμ βὴο (αν...) ἰδδαν. ρον ἢ ἰοβδ ᾿ς ϑο (530) 

οι αϑι 10 οΝ δι, ῥονα. ἥκῳς 90) Ολορθ, μὰν ιϑομῳ5}5 Ξ5ὶ ο «βϑὼο Ιιϑκωδμο 
τὐὕομε οὐδος κοῦ αϑο ἰγομο. υθοο τϑοδϑολο μϑὶ οἰο ὗμοο ν τϑὶ 
ἰοῖῦν το ο.οο᾽ ἴοι; “ἕβῳς κον] εἰδβοςο 59} υοἱ οο. ἸἌ δ5 «οὐδῷ «οὔ ϑμο 
Μ᾽ .᾿ἰϑοῦδ» ον βθίο οἰδραχοο τορνο ἰκῶραϑ οὐἷδὰ λάθασο : υϑογαλδν: βακθ 
"τ θα 5, ο ἐγμον 9} δι ϑοῦ ον ομσϑδο» βαθις τλλαν, χὰ. δος αθ.) Ὁ |0ὸ 
ϑϑῆνοῦΣον κϑινόϑοὶ κῶνον, ὧθ ἐρακθι ϑοομ; τοὶ» εἰδονϑο τὸς Βα ρουο γον ᾿ς Ὁ ΡῈ 
ἰδαϑο. σ μοὶ ἴοι δμο δ.5ο) ΞΒ4 θοῦ) ομ5 κ(ο ωβδα, ὠ . ὁμδυὶ κ5) 

ὉοθΟΣ, Οὐδὲ .ἰτος μῷςς κϑοΐ . οΝα θοῦ οἱ ἰϑομλο ἐς τ οοό θαι; [9 } 

ϑορϑαιθθν ὀμδοΐ τον Μὲ οὐμδς αύθδαο τιϑιυ μααλιο ἰϑοβνον (50) τίοβ 5 



ἘΠΑΘΠΙΠΙΒ ΡῬΟΝΤΙΟΤΒ. 9δ 

ἘΠΊΘη απᾶ ΕΠ ησα πλΐοῖι 15 ὙΠ ββου" ΟΪβ ἃη ἴα Ἱζπῖο --- ὅδ8 δοᾶδαξοι ἄϊο Ἐπ]ς. δὰβ 
ἀν Ομ; τγίθᾶον. ποὺ 1000 ΕἼΙΟπ Βπισέα ὧν τοῖον θὲ8 ὅπ ἀϊθ Τιαπᾶθη ἴῃς 
ὝΆΒΒΟΙ --- ἄδθ Ῥοδουίοὶ ἴθ τι. ον Εὔτρου]οβου Ὑοβοι, ἅϊθ ἀπο ποολ δθοὲ 
16 Τιομάθῃ τϑομξ; ποι τυϊθᾶθυ 1000 Ἐ]]Οη. Θμ ΠΟ νὰν ἄδ οἷπ Ὑγαββοσ, ἄδε Κοίτι 
Θαβοι. Ῥδββίοσθη ἱτοπηΐθ, πσθρθι βϑίπον ΤΊοία ἀπᾶ ἅδον ϑέθηίκο ἄον Βγδπηθμῃρ --- 
ἀδ5 ἰδ οἵπι ϑψιηθ0] ον 11. Τα , ἄθτοπ ΑὈΡΡαπἀἐοία Ἰκοῖὶπ ἩΘηΒΟΙ δυτπαθββθ 
Ἰζαπαι, ἄρτθη (ὐθυϊομέθ βομοι γί οἷπθ ρροβθ Τίοα εἰπᾶ. Παβ πιρὶπξ Ῥαυυρβ, ἄθπι 
αἴ6. βομαρροπ σοὰ ἄθῃ Αὑρθη ΡΘΡΆΠ]Θη. δἰπᾷ ππᾶ ἄον ἄδ5 Τήομε ἴθ ἅον Ηῦπδ 
Βοβδτιξθ, Ὑγππ ΟΣ Βαρό: ,Ἰηΐν ἄθπι (ἰουϊπρδέθῃ. ἀθέου 8116π Ηρ] ροη τγανᾶθ ἄϊοβθ 
απϑᾶθ γϑυ]]ομθα, θη ππθυ βου βο ΟΠ οι  οομέαπι ΟΠ τἰβεϊ πἀπέον ἄρῃ Ἡοίάθη χὰ γοι- 
καπαΐρθη (Πρὶν. 8, 5). 0 ΠΌτοΙ ἃϊς ὄσοησθ θοβέϊμηπιε 1ϑὲ ἀΐθ ἘΠΕΘΙΙκοῖ ἃ, Ἀν. ἀατοι 
αἷ6 ἀσθησθῃ γὸπ οἶπϑν ὔν]τ, σὰν ἀπᾶγοη, 16 416 Ἰ]ππιϊ παρ τοὶ Βουδηγοι βου ἀπροι- 
ἸδαΡΡ ΟΪβ Σὰν νο]]Π]τοτητιθπθη ἈΓΔΠΗμ οἷς, ἰδὺ αἷ6 ΕΠ ΟΙΚοΙἐ θοβομσἕηϊξ, ᾿πβοίουῃ 416 
ψουμθη θθρδθίθ Ναΐαν δὰβ ἄθπὶ βθβομνίθθθμθη Θἰοβθῦσο πἀπᾶ 85 ἄθη Ἐγκοππξ. 
Ἡΐββθη 8} ανππᾶ ἄθν Οἰθβο ρα. Πϑεδιθιν οηδὺ ἀπ Ζαπὶ ροβαερηθέθη ἘΣΥΔΠΡΌΙ απὶ 
Κοπηπιῦ; ἄοτε πάθῃ β[οἢ α16 ΕΠ ΘΙ Κοϊἔοι, 88 ἀθπὶ Εἰγδηρ δ! ππὴ δρόσο βύνϑ 
485 Τήσμῦ ἸΘΏΘΙ ὈΠΒΌΒΒΡΙΘΟΒ] Ομ η ΗΘΥ ΠΟΙ Κοὶδ, Εθθηβο Ἐδετοῖτος ον Νθηβοι γοῃ 
οἴμοι ΤΌρΡΘηα σὰν δηᾶθρθη, πὔμοσθα, ἔονῦ, οὐοὰ ΗοΡ]Π]ΟΗΪτοῖἘ σὰ δεν] ΟμΙΚοὶ α : 
ΠΟΙ ἰδὲ Του ρῆδησαπρ ὑπᾶ Επύν]οκίθηρ, Εγχθαρθπᾶθ ἀπ Ερκοαρέο, Ξδπ Ἴπρ8 
τἀπ ΗδΡδανγδο βαπθ, Τῖοβ Ῥοσοίομπθὺ 6 σΘΠΘΌΘΙ Βο: ῳ ΠΙο συγαϊξθη Ὑ Θβθπ 
ἄδθοτι 50 ἰδηρθ ψν] ἀ16 ΤΠ] 06 ]|τοῖ τ". ΤῈ. αυγοῖτθ" σϑεὺ ΠΟΘ τγὶβᾶθι πίονες δὰ ἀϊ8 
Ζεῖδ, βοπάδθση δὰ} ἀθπ ἤδηρ ἀν Εριτοηπέπίβ, δι ἀᾳ5., ΝΒ ΟἸυ βεϊ ς δυροῖομε 
ἰδὺ τπᾶ 445 Ὑ δομβύυπι δαϊηῦτ ἀπ αἰ ἘΠ 6] οὶ ἐ βομνπαθὲ ἀπ οἷπθ ρτθηζθη]οβο 
ἘΠῚ (πληρωμαὴ) οἰπένιθβ, βαρ σὺ σύτη βομ]αβ᾽ 5816 Κοιμμηθη σὰν ΒΠΗΘ, ὑγοπη ἴδ 
ο]ΠΚοχη πη θη οι α18, 16 58 Ἀμπθ θη, σαν ΕἸ θη πἰβ ἄν ΕἸΠΠοὶΕ ἄδι δ], Τυῖ- 
ἰνῶν Ὀοξύναἀον!", [θ᾽ νγῖθ ἴπὶ ΞΡΙΘΡΌΙ, ἀουῦ ννῖθ (4]]οἰη) ἃἴ6 Οἰδεθομειρίκοῖς σσείοα 
68 ψεϊῦ. 

δῦ. ς.. Οἐ πρῶτοι. γενομενοι ἡλευϑερωνται μόνον τῆς τῆς φϑόρας ενεργειας 
τελειωϑηήσεται δὲ ἡ τῶν παντῶν ελευϑερια ξεν ϑέληι ὁ τῶν παντῶν κυριορ. 

1)6ν ἀϑάδηϊκο 80 }]1οϑὲ βίοι [ ἄπ ἄθτι νου βουροποπᾷοη ἅπ. ΝᾺ ἀἴδ, ἴδδυ ἄρσοη 44" 
ΒΠααπρ' (468. ἱππόροι ἩΙΟΠΒΟΒ6Π) Τυυγᾶππ ἀπ Βοβμοῖξ Κκοῖπα Νδομε τπθὴν μαῦαπ, 
α16 ΒΔθθη ΠΪΟΡ συουϑὺ ἴπ 5101 16π65 Τιίοηξ δυγοῖομ; ἀμ εἰπᾶ ἰπ ἄπβ Οσϑηχοηϊοβὸ 
ΘἸΚΟμηΠΠθη, ὍὙὸῸ 68. Καίης Εαρομ. τηθὴν ρἱοθῦ, Ἰκοῖπο ΒΟμδ θη] 6, Ἰκοῖπθ ΗΙΐΖο, 
δον Τγνδμπομιηϑονξ, βου ἄθυπ παν Κἰηᾶον Οοὐξοβ ἀπ ΝΠΈΟΡθοα Ομ νίβε. Τῖα 11. 
Βομιοῖπα ΒΟΙΡΘΙαηρ' νο]οπ δύ 510 ]} ἡγοππ 685. ἀθ8 ΑἸΙπι Ομ ροπ Ὑ7116 ἰδὲ ἃ. ᾿. Βεὶ 
ἀδν σρόβοι Απΐουβέθηπμηρ,, ὑγοπη ΘΙ’ 81165 γον ἀ6ν ἈΚΩΘΟΙ  βομα ἢ ἄθβ Βὔβδη Βοῤγβοίθη 
Ὑ011, σσθηπ 4116 Ἡου ΒοΠ ας Δα δνν ππᾷ (ἀούε 1165 ἐπ ΔΠ]Θπὶ“ ἰδέ. 

ὅθ, 5. «". «ἡ. ὁἐ μὲν ἀγαϑοι αἰτία ξισι τὴς γνωσεως τε καὶ τοῦυ βασανιόμου 
οι δὲ κακοὶ μόνου τοῦ βασανισμου. 

ὙῚΡ 50116η. Ιοσπθη, ἀδβ οὐξ πίοι ἅϊ6 ΤΙΡβδοιο ἄθ5 Βὕὔβϑῃ παπᾶ ἄον ΤΙηνν ββοη- 
μοῖν, ἃ. πῃ. Ὧ68 ροἰβεϊρϑθη (νοητος) Τοᾶθ5. πα ἄθβ γογᾶθιθθηβ, ἰδὲ πἀπᾶ ἄδθε Τθθοπ 
πο! χουβιῦτθη 11. 1Τ)ὰ5 1100 βοῖπον ΕΚαπηὐτῖβ πη βοίπον Οἰέ Πορὲ ἄθοΣ 
81]]6α. ον Ὑ71, Ἰοὺ ἀπ τγῖρα σοβορποί, ππᾶ γον Ἡ7111, τυῖρα ἈΠ πᾶ πμὰ δεινοῦ. 
Ἄθηπ ΟΡ 8150 ἅϊθβθ βϑῖάθῃ ἘΌ]σΘ ἄοπ (Θπέομ σιβομνοῖ!, κὸ ἰδὲ ἀΔ5. πἰομὲ 8ὸ χὰ 
γθϑυβέθιθη 818. γὸμ 6." οὐογβίθη ΠΙΈΘΟΒΟ: ἰδὲ τ ἄσοι! Οἴοέε 4]]οἶπ, Δ]]οἷπ πγεῖβθ, 
ππᾶ ἴπ ΟἸτϊδίύο ἀπβοόσιη οὐὐ Ἰθρομ γουθΟ ΡΠ 8110 Βοιάξχθο; 8005 δυοῖν δ 
Οοροπίοῖ! (ἅϊ6. Ο,181) βρο ὺ πον 80. δαΐ βἷο σατνίϊοϊς ; βαρὺ ἘΠ᾽ ἄσοι! : ρϑμ, 1δν Ψοι- 
Ππολέθα, ἴπ ἀδ8 ονίρο Εδαθν, 88. ἄθπὶ βαίαπ ἀπ βϑίπθ Επρ6]η Ὀδεγοϊδοῦ 58"; 
(8 θεαθαυΐοῦ ἀθοὸν, δ (48 Ἰζοιηπηοπ ἴῃ οἷπβ γὺπ ἄδη θοίᾶοπ, 488 ΤΡούθη. χαν 
Ἐδοϊθη. οὔθ σὰν Τήπ]ζοη ἴῃ ἄν Ἠβπᾶ ἄθν ὙοΥππη ἔβυγθβοι Ἰορὺ.., Πα αξδη πθημέ 
61 1850 ΤΊ ΈΔΟΠ6. δὰ} ἄον Θυ8], πο 818 ΟὉ 56 Βομυ]α ἀδυδπ νγάλθη -- τῖα νγᾶνο 



ΒΘ... 

96 Ἅ. ἘΒΑΝΚΕΈΝΒΕΠΟ, 

τον εἰδῶδο οἱ ἔγοὴ ς ΟΡ λους ον ἰο σκύλο ϑβδαδογ δι ὩΣ. ! «τ δμο 

ομς Δλἱ κῶν ογο ϑοῦνον οὐδα ὅθ οξϑν αὐόὸιο ἰδοῦ ἰμοο ων μωο μο 'αναα ἰμ 

ἢ δ τόσον «οομοασονς, οαὐοι ἰδαϑι, Οἰδρ, Θοοι Ἰαλδνϑ λοι αν, οὐ 5 «οὐὗδοο ᾿ 

«ϑοιβομα αὐ 4 «οοὐν κα ῥα. ἰΝϑϑς οὐ ΡῈ . «Αι ῥθο ἰδ... ϑομῖϑ.. 

-αὐαὺ ἰδ Ομ οἷ (ϑομαιλθς }|οὐο. οὐδὲ δ λον ο αὐοῤ μορῶῶνο οὐορϑ 

Ἴωσι ἔγοὶ Οὐ Νθσϑο βοϑοι!, ὁο οἱ ἧς ωΣ ναλα ὁ μδαλιθ .. λν 5 τν κα Ββιδαο 

»ῃβ Μὲ αν, [κου ϑαϑος, τ5δας μθσα Ὅλ. ἰοβᾶα, μϑϑισοῦ θ᾽ ἈΡΕΣ «μοῦ 
᾿ϑιο αἵὸο ςϑ᾽ . ϑοϑο μραίομοο.. ο.λδν» {6 αορθςο υϑα.οο ἰβαροο ἰδϑων οὶ «Θἰο 

110. ὠογονα, Ναὸν τβλῶὼν οδδαμα οὐ) δ ὦ ᾿ς ᾿ς ἶδο5 Μῃ9 μμ55 
οἰδδιαξο ἰιρυΐ τοι οΐο ἰκθον οἰκο 919 κϑιϑαθν ψασοοηρὸς. οὔνδνο ἴθι» ον φοίο οἰλο.εθο 
ἰβοαϑαυ "ν᾿ λον βθϑαδαν {γ) εὐνοΐο.. ϑορπῶν. δ. ΘΝ ο᾽ ἐθοδοΣ γο εἰβλιοοο ῥορυ 
δλλομο παν ς αὐλὼν οδδαρθν « ἰβλον ἰλομϑὶ οῦδι (ϑίο [ιογομθο ὡς δυΐο υΘΌ δα 
ὀξὺ σῷ τοὶ ΟΣ αι α δὸ μααχιϑν τ μοὶ» ΟἹ ΟΣ βία ομϑοῦ ἱμοοϑαθ υμυλίο 

«ϑοι αξθιθοθο οἱ ἴοι. (ουον. «οἷο μὲ . 9 85 βαιθοῦ ον Ἀϑ- μαϑὶ ονθαοεθϑ 
οἰδδϑο οἱ ϑαθδοο μὰς νακα ἰμδ, ἰλανλϑα 9 οογοδοΐ Ῥιβο ᾿αϑα συν μϑθθοϑΣ 

ἰμδδν. οϑὶῦ ομοσδα κως ιϑἷο .}|590 χδδδο» υλλαν ὁ ῥβαδὺν μα. Πν Ν᾽, ἑϑνξς, οἷ} 

»ϑὶ ας δα Ἀ. γο -λομοδ αὶ δ α.α .᾽οο βοὴ θ53) ἵαθο . θυ 

᾿ς Οὐ Νροθο βϑθον! οο ἔμεν τοῖν ἐμοΐ ὥοιουν ομθαθον μοϑλο ΒΘ 5} ἑμυο ϑιϑαῦϑν 
αὐμαο εἴας» ἐϊθιοἢ οὐ ἐἰγ ἐο τοῦν κὰΣ φοῦόμον εἰκοόν αϑαναὐς ἰαθδνοδ ὁ δὶ 
«ὐὐδαὶ μβοοοδος., υϑαροοίβο. μβαΐμιον ᾿ασμο ὡ ον. ϑοβϑοῦ μλ.9 

οὐ «οορδο υϑαραοὶ οομο ομθος ϑϑιους ομθοΣ Τμϑιν. βονϑ) «ομοὶρ Βυΐο 
! ἴοο πνο ἰα αα ἴθο ομδοΐ μος .μ5) οὐδο. ΒοροΣ «μϑὸ μα ᾿ϑομὸ 

μῳς οἷν μὰν ὁ οἶα ὡὸν ἰϑμαο ἰασμυο ἱξοδϑ ὼς βοὸ ῥοῦβο 199 "5 
ιϑοιλομυ. μι» μἱ ΒΔ σ᾽, αοοναὶ τἰδωϑῦν λον, αϑροδμαν, Ῥαϑϑν 

45) φϑομοὸ Δ μθάροοο μεῥαθο οἷο Οὑλ} ΜΔ5. ᾿ἀθόμδοο οἰϑϑνααυοο 

Μμ μὴ ὡὸ ἰϑοῖν αθϑο αἶγ ρος, οοο᾽ φϑααθοοῦ δ. ου5Σ «ἰγθι5 ἰδυαΣ οἱ 
νοὶ τϑομάθι μαζασν ορνοαν [γος αὐϑι (οοίααλοῦ οὐ ἰσλιαι,  βοοοιδος. ϑηδ. 
εϑομοιαα, ἴσο μοὶο. ονα!ν μ5) Ῥρο ΜΔ  οῶνο ᾿ς. μοῦ τρῦνϑο οοοὶ τὔλϑοΣ ᾿θὶ 

ἐϑομαιθδϑος μκάλεσ, ῥο ζϑοῖν, ἰαβο κθίο {Π΄. λα σμο ὁο (τ Ἀα. ϑοῖν ἴοοι κὸθ 
«δῶ δ ᾿ς ιοοῆνοο, (οὐγδα» ἢ βοοοδνιο μα ϑομάθι «ϑρνθ09 μταβὶ 

ἐν θολὸ μάλα βαὴι ὡς ἦν ἐμπ νου β ϑομαθι 9 τ α.μ65 οὐδθαϑ.ο ἰδολ5 

“.Ὅον ἰγοὶ ἐδαδι ΟΣ «ϑϑμϑο υ]υθορο μὸν ὑμςς ὁ «οοῖα. δυὶ ἰδ. ἰ ὅλου ϑϑμϑο «τ Ὁ 
" «μοόν βαυφον ἰαιοοδ αθοςς ὁμδυὶ ἰδδνὶν ἰλανον οὐ ἰδ. οἰδύμαο [μασι ὸ 
αἰλαδον ἰγο θυ μοὶ Δμ5 «οἷος κὰςς " Ὅν, ὡὸ ἰμὺν 96) ᾿ς ὐοοδοὶ οἱ ἰδϑθο 

Ὡο μας ΝΘ μα οἷο. ὅμαϑον ον. ᾿ϑδνάλαθο 3) δι σαν. μοιθ “οιολοΐ ἰομϑο, 

ἰμᾶλου μὴ) ϑοΐνον. οὐ ἀπ ἰόδις ΝΝΔ ΝΟΣ ο Μοὶ βανρο οίο βοὴν .ἰμβαΣ 
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ἄδ5 τηδρ!οι. θ6ὶ ἄθηθη, ὅς αοὐὐ ρ]θίοθθη ἡν 0116, νἂθν Ψ11, ἅδ᾽ 8116 ΜΙΘμβομθη 
Ἰθθοη απ 50} σὰν ΔΓ αμν οῖῦ τγοπαάοη" (1 ΤΊμ,. 2. 4}} --- ποίη, δι ποπηΐ β'8. 50, ἴῃ- 
Βοΐθση ἀ16 Βὕβθῃ ἴπὶ Ὑ ΡΒ ]610}} τοἱῦ ἰῃπθη (46 Θτιθη) Ὀθατίθ] δ πγογᾶθῃ, νρ]. ἃδ5 
Ὑ͵οΥὺ ὶβὺ 1ῃν πολύ, ἀΔβ ττῖν οἰπδὺ ἅϊθ ἘΠΡῸΙ σἱσύοη" (1 ον, θ,4). ....... 
1)16 Βεαθαύαπρ' ἰϑὺ [Ο]ρόπᾶο: ἕπνοπα ὅ(ἃ8. δηνουίσαπτθ Ραμ (εἰρη. μνὰ δὰ 
1,0, 19. χαν οῖζροιθηα) ππα αἴ Ἀνϑεν ππᾷ αἰ ὙΥΠΙΘα  μομοὶῦ Ὀδὶ ἀθη ἸΚζποοίοι 
ΒΊο οι. στο τγᾶν, πδθ αι 16η8 ἴπνο Ηδ))}6 γϑυρυαῦθη, αἀἴθεθ ἄβρθρθη ἀδπιῖξ ρθουν πο ποτ. 
16 Βύβοι ρονγίπποη πτ ἀ1ο ΟπᾺ] ται βἰπα β0]5ὺ 1 ΞΟΠ] ἄδτδα, ἀδβ ἀᾷ8 Ῥδροῖῦ 4 
ΒΌΒΑΊξοπα {{π|161] 516 ἐν. ΕἾ αἀἴο ἀπίθη. μαὺ ἴῃ ν (18πουὴ) Ὑ  υ μα] θη Ἰτοῖπο ἘΌΙΡΘα; 
αἴθ 5 πᾶ 88 βρδῖθῃ ϑἐἤοίτοι ρ] 69]. δα Πρ. Π8Ὸ} Θομπθηδυβρδηρ, ,., 56 σΘΎΙΠΠΟΝ 
ἄδθ Τιοθθῃ ποθ τι θη ὙΠΠ]Θὰ, ΘΟ. πίοι ἄπτοι αἴθ Ὑ ΘΥρ] οἰομπηρ' (τ ἄθα 
Οοροπϑαὺχ χα) τπιϊὺ ᾿ππθι. 

57. .(.. «. «. θὲ ἀνϑρώποι τὸν αἰδὴν φοβουνται τὰ δὲ δαιμονία τὸν αβυσσον 
φοιττει. 

ΝΙΟΙύ πατ' γορθη ἴπ θ᾽ ΞΟΙ ΤΠ α΄6. Νπιση 6" 8] παν Βέσαϊο ἄς Βὔβοη 
φοηδηπῦ, ποῖτπι, αἴ6 Βαρομὺ πη 488 σϑιθη ἰδὸ ὅποῖ ἴῃ ἄδα Βουγαβέξοία ἀν Ἅον- 
παηξένγθβουι ἢ] ΘΙ Πρ] 6ρ, αἴθ ΣΡΊδαῦθθη απα χἰξίθτη", ὙγοηῃρΊοίοΙ ἴπσὸ ΕὙΘΟΒ οἷς 
ΠΌΘΪ 50 Βοιιϑπι]08 1δὲ, Εβ βοὴ κοὶπ Ὑ υπαηἤνγθβθη, δὶ ἀθπὶ 5[0]1 πἰομὲ βοΐονξ 
πΒοΙι ον πα α. πᾶροπᾶο Ῥοπο οἰπβίο]ο, 818 Ξύραϊο πὶ Ὑ οναπ8. νὰ ἄδν Ηδπᾷ ὅθι 
ΟΘγθομεϊρικοῖῦ, σονδᾶθ 5ὸ ττῖ8 510} Ὀοῖπι (ἰδρθαΐαῖ]! σϑαᾶθ (πὶ ΗΟΥ ΖΘ) οἰπβίοΠ. 
ὭΘΒΠΑΠ βίοι πὸ Πθού μοβοθθῦθη:; ,685. βύθῦ δα] ἴππτθὰ Ηθυσθη ρΘΒΟΠΡ  ΘΌ δ“ 
πΠΠ] ουχο" οἶπα (ἰοβοῖχ ροβιϊ Πρ μαὺ τυῖρα ὅπ} οὔπιὸ 448 ἀοβοὺσ ρουομεου" (Π ὅπη. 
9,15 τπὐοᾶ 3,16). Βονγοῖβ δ ι" β᾽πα αἴθ ΤΙΡΘΙύθση, ἅϊ8 βορ] ϑῖοι ἅον Βμαθ ἀἷδ 
ΞΟμδαι ἀβρουίγατα; ἴθτὸ ΝΟΣ Ποῖ, αἷθ 516. δαΐ οἰπη18} βάπθπ, τᾶν ἄδν Αὐπβάγποϊς 
Ἃ6ι" Ῥδρτιπρ' 408 (ἀθυνίββθπβ. 0 16 ἩΙΘηβοίθη ΕΟ θη. 510} γον ἄον Ηδ]116“, ἄργθῃ 
Νϑχηθη 516. πίοι ππι ὅπ8 ον" ΟΠ Ἰσθῆπθα, βοπᾶοση ἄδτου ΟΘΥν β]χοῖυ ἴῃ ἰἤγθαι 
Βονγαβύξοϊη 1θθὲ, Π)Δ8 ἰδὲ ἴῃ γὲ Τ]θθοσζοαραμρ, ἄαβ αἴο Ἰελα Ἐρ 6 Ὑονρο ππρ' θ6- 
β[θιιν πὶ ΒΙΘΙθΘα. ἴῃ οἷποῦ Αὐτὸ γοὰ βπβίσοπ ΑΠρΡΡ παπᾶ; π80} Ἔδαπριηα θοασαϊοὶ 
» Ηδδοβ" οἰποη Ομ ]οβοῦ ΟΥὺ ν0}1 οὐσίρθη Παμτοῖβ. Βὸ τὶν ἀϊα Ὁπ8] 65. γον- 
ἷ“ἀσ οιέθη οίομθη, αἴθ ασπῦθ, ἴῃ 6 61" ρει τσ πχυσᾶρ, Ηδιῖοβ δοπᾶπηῦ: 818. Θ᾽ 
βϑααξ! τγασᾶθ πὰ ἅθπι Ἠδᾶθβ ΟΡ Π0} ΟΥ οἷο, αβ. ἄθῃ ἀπᾶγοη Απβάνιοις ΒηΪδηρῦ: 
»ΠΠ16 Πϑπποπομ βΊ ΔΊ ΘΠ. 5101. γον ἀθπὶ ΑΠρΤαπΕ“, 5ὸ. ἀπ υ]Π ϑθυ πη οἰηΐσο ΤΘηγου ἘῸ]- 
ϑοπᾶθβ, Τπ θη πϑὰῃ (ΘΠ. Όπθιι, οἰ θπ ϊο Τ)δτηομοι ἅϊο ἘΡΘΙΓοσα Ὀοέρορθη 
πη ἴπτα Κϊηᾶον χὰ τπονᾶθη ΔΗ ΘΙΔηροη Παύξθη,, τὑγαρᾶοσι βἷο ἃἂπ8 ἴδ" ΝΕΝΟ ον 
ΤΠ μΒοπ θη γουύνθθοι πη ἴῃ θη, ΑἸ ΡΤ “ 415 ΟΡ Δ Ππππρβουῦ ρουχουίθα. ΜΙ ΆΠΟΙ6 
Βᾶρϑῃ, 516 ψψἄροη ἀογὺ 8. χὰν Ζοῖν ἣος5 ϑαναρ' ἀπ ῬΉΘΙΟρ, ρ]]1Θῦθη, πη βεϊέζοη 
ἄδ5 ἄανδαΐ, ἀαβ 08 ἀδΐη οἶπο Ἐνθαθηβζοῖβ ρθυγοβθὴ βοῖ, οὔποθ Καϊορο παπᾶ Καπιρίο, 
Οἶπθ Οὐὐχοηϊοπβὺ πα Ζαυθουνγθβοι, Α18. πὰ ἄ(δβ ἩΓΟΠΒΟΠΘ Πρ ΌΒΟΒ] ΘΟΕ Δ]ΠΠπι ἈΠ 10 
πδυδηνσποῖβ, ἡγασθ θη. Ὑ ΟΡ ποίη ἔνθ Ηϑπ ροίβββθη, απ ἴῃχο ΕσΘΙ Ποῖ παπᾶ 
1ῃτ Βοβζιοῖν σιπὶ ἡ ον βο δίῃ ἅπηθ, ἅ16 νγϑοίγουοα δὐνοιον (οὐ 65) ροἰςτῦπε τυϊϊσάθῃ 45᾽ 
ἀπ 8ποῖι οὐὐ 415. ϑοι σον παπᾶ ἩοΙ ον. πουγοννᾶϊο, 4185 Βθυγοὶβ Εἴ" ἴῃνὸ ΑἸ- 
βΒιοῃὺ {ΠΡ ΘΠ [6 880} 16 ΒΙ(6 ἀν ΠΗμπιοπο 8 θη ΗΘ 8Π, 6" τηϑσηθα βἰθ 
τἱουῦ ἴῃ ἄθῃ βῶς τὸν, ἀπ, ἐπί δα, στὰ; ὙΠ ΘΙ" 56. δ15 Θἴηθηι ΔΘ 5016 γουύσίθ6. 
18 Θυδὶ ἴμτον Βοβιθιῦ νδβύοιιῦ ἀατίη, ἀδ 16 ΝΙΘηΒΟμ αι. πίοι ἴπγθὰ Ὑ Π]]Θὰ ἰαα; 
δῖα Βοα]ῦθη ἀπ Βομτθοη; γ7ἃ8 ΠαθΘπ Ὑγῖ πῆ αἷτ' σὰ ΒοΠθ ἢ 8 Τὴ Ὀἷδὲ νὸν ἀδν 
δεῖ μι ἸσοπηΠΊ6}) ὉΠ5 σπ απ ]6η" (ΝΠ. 8,..9). 16 ΘΔ] Ἰγοβιθὺ ἀαυῖη, Ὧδβ. ον ἴΠπ6π 
ὙΥΙ »γου ἄθη Νθηβοιθη. σὰ τγοίομοι", ἀοοῖ ουϊδαδὺ ον ἴππθη, 8η θη Βοβὶδχ 
ἅν Μίϑηβοίιθα ἰμν Βοβιιθῖῦ δυιβχαϊαββθη, 4116 Ὑ πα ρυσαβοι σουᾶθη σϑαπὲϊῦ ἀπ 
Βεἰκιπηπιθυῦ, ἡγόπῃ ἴππθη ἴπν ἍΜ 1116 πβοῖ ἴπγὸν Τιααβὺ πἱολιὺ σΘΒο 66, 

ὅ8. «. Τῶν ϑανατων τῶν μὲν αἰτία ἔστιν ἡ πρωτὴ κριδσις τῶν δὲ αἰτιὰ ἢ χαρις 
ῃ απελευϑερουσις του δὲ τριτου ϑανατου αὐτιὰ ἔστιν ἢ ἀφεσια ἡ δι' ελξος" αϑανατος 

δὲ εστι ὧἱ ουδὲν τουτῶν συμβαίνει. 
ΑἸιπηά!ππροι ἃ, Κὶ 088, ἃ, ΤΥ189, τὰ δι επροπ, ΡΊ].- δὲ, ΕἸ. Ν, Ἐν, Βωμπᾶ 18,5, 18 



08 Ψ. ἘΒΑΚΚΕΝΒΕΒΟ, 

Ιωδϑ μθὶ. Ῥμαλολ! βοθαδαν ἐπλθ οἰδαδν ἐμὰς ὅδλο [ἰίαλο τὰς μοι. ἰμβρδμο 

βδίμνο ὅλο ως κφῶνοι, οἰδοκθιδνι» νοΐ οἷς. ᾿ς ομἹ ἰδ μόλις; «Θίο Ομ .θ9 
λαυο το, ὦ 9. λομβν οοὴ. ομβοασοῦ ομβῶ Ῥφο  ἰαῤλάθΣ μθορο οοΐν. 

ἦσο. ἰλούδον να 9 ἐο δ ο «ομοασοις φῶς ἰοομν δ ἢ οιασίο :ἰθο 

ἐπδμοὶ οὐὐδος εἰδωλὼν μὲϑ οἷν ῥνοίους, οἰλαδαθ ἰαθασρο ἀϑυλίο οἰοίδα» ἰδδορ 

Μὰ ἰέθαλο βέβαια, οοῖν. αὐνδη! ς οἰαυνι λοο τ᾿ οὐ. τον ποθ εἰας 

ἰκολο μῳ μον, «οἷν, Θθοδναλοῦ 55 ἐν ῥοο ἴοιο Ομϑὴῶν βαῦναθ ὁ ανιβλϑο 
ἐρϑϑδς, καὶ δος οϑμοὅροΣ ῥαϑοῦ βνατου ὑομο [ἄμ (οἱ οἷς «ϑλθαϑο ἁἷκας ὁ δοο 

45) ἰδοῦ Δθους, ομϑον ἰκαϑαθισι ῥδιβλο μα ϑι σου. αλαλδαν οὐδιαλο λα ιχιῶν ΟΣ ἦδος: 9 .ϑ το 

ῳ-ςἰδορι νίδδαλος, βοςδι ς ὁϑαδιοο [9.0 βδναβι οιοῦύμλλο οἱ . βοδυ εθις) ὑάκοςς 

αἰλονυν μμναϑο [ἰκϑνανο μά 96) ΝώσροΣ «Ἶθον (0}} μῳς ἰκϑοιο. ὀιλαδν, το] μι. 

εἰμι [μασι  ὀμδιϊν τμοῖν οθλν ἰδδς μὰς οὐδὲ εἰδοξω μᾶς ἰδοίδας προ 
νοΐο τοὶ ὀμϑὺ ὠὰ ζο πιὼν 9 :ἰαριξοοῦ μαῦναθο μά. ὡὸν 36... μοΐὰ.-. 

μα μῶν αθ οὔδϑ ἐδ κυξϑδαοο ἐβρυμο ἰρροα. φϑ ὁμαθοιῦ Υἱ κοι ΠΕ ΎΤ 

οὔδδϑ. δας ὡς ἰδραλοσι, κβ ἐμᾶϑος, νοὶ ἰὸν αθδι κλμαθοο :βο Βοϑον 

εἰ αλον, ᾿δΝυϑαϑαϑϑλο: Ἀν. «ομμολῖν μοὶ «ϑίο [ἰκϑον . 16.159. ..οἢ πω νοἱ σα, 

μᾶϑ κὰν οἱ μβϑοὶ. οοσὶν ἰυασαδο ἰδθθο δὰθ ὁο βρυαθο να αν, Ἀ2) ἰκϑυΐς 
ὦ Ὡς οὡς οἰδῦμιθο [ιαϑινς πομμο μθωςςς ἰλαλον ") θαθοι μον γῆν μ ἰδῶ 
μοὶ ἔδει ᾿ς Νν νμβ ς ἰρᾶδος ρει μὰς, κῶν ἰδωξον υὐομοδνα» οἱ μὲ. ἐγβον 
ὧν ἩΔΟΪΣ μοΐν υἰλασιν ἐν αἱ ΜΝ τἰδδαυοσν [ιαλο δον ήσαν τἰραιον ἰδ γὼ ΤΡ ΘΘΟΥ 
οηϊνα δ ῥβοο οὔοσιυ ἐὸ τὸς ὅμλθο αϑνλϑο μον. θθυδοο ἰδοῦν μόρα. απυὸθ 
μὸ ἰβοιοδιυδαλο [τὶ ἰπμ ἰεμο κροόο εὔμαν (ϑοιμθδιαα ὅσος : ΜΘ; ομαϑλο 

Μϑὰν ἐθ φὐμυδδο οϑοὶ οἰου. ἰυυοῦν μὰς, [ὼ5. ιϑίο οἶρομα μὸ κυλμο εἰλαιῶν ὁ 
ἘΙΞὼν ἰβοραα ὦ ὅμωμ, ἰδμθ δὴ «ϑίνο. μμϑοῖν μος ας. αϑλᾷθ μαι ὁ ῥοο 

Νϑο οἰπ σοὺ ἰδομϑ σοὶ βμαμδλαθν θυ. ἀμ } 11} τοὶ ν»οἷο οΤοΐδν Οογᾶλο; κοαθ 

ωοῦ .οΓο «το με εἰο «δα δῇ εἱ . 9150 μα δ9) Κρ ο5 Κ5. ῬῸ 

᾿ϑσδὶ ξιϑομκθ μαθς ἰδαιδο  μο γον Δα μάν ρθο [δι ωδλο {ιολατν καθ ῖν «ΘΟ ἰλοῦθο 
βαυεϑ) ἰβαιοϑδρλο οὶ ἰγον Νανλ. ἐδ Σ τοοὶν θιο. οθο ἰόμα, ὡο ἰδῦβο ϑομαθ οὶ 

“πα λμοο, θα ονδο μδδοο τβμμὸ ᾿λφαλυνῦ οὶ μοὶ ᾷὰςς (λα συ δι, ρου 

λαϑο δ ἰρδαῦς, ὅδ δο ὀν!δα α.μο Νιλδονο ὀϊδαλοΣ Νεϑμὶ ςϑίοςς ἰκολν ᾿ϑοῦν γα οἱνοῖ 
.5} ϑναϑ ἰοοὶ ιἀιϑυθου νοἰο οθμο ἀξ ὁ μα Ως οοο ἰδ, ὦ 

μϑγαο Μμϑὶ οοὴ λλοο «λθμαο [ἰαθε ο λαμ ΟΕ ῖθν φαϑυῦγον μὸν οδιροὶ 
τον «505 ὁμβοολ κα σον ϑΣ. μος 9 μ 09} μιῥιοῦςς, βοΐ ωομσαδαδνα, .ϑδνο 

φοον, α 9 (Οἱ ϑυγαϑο ἰγοο . ἰομδωῦ κοθαδὺ Βοὺῦ εὔοβιολο [κα5...}. μϑοος, οὗν οι νοἶτο 

᾿οδροῦο ἴβοιςςς τ λων μοι . οοοδϑν δὸς τὰς μος ΘΔ .5} 

ἍρμλοΣ τ τῶν μᾶματ οἰκοόν ον. θδο οἷν βοαϑ φϑθὸ μα βοϑορουν 

͵ιῃὴῆ. ΟΌΟΌὌΌῸ 
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» Τοᾶ" ἰδὲ οἷα δουα. πη οβιϊπηπιΐοη ΤῊ] 1685, ἀδθ δὰ νουβοπίοάθης Εἰ ρβο οὶ- 
ὨΠΠρΡΡΙ ραβὺ πη βοῖπ σοπᾶποιθ ΒΒ πππηρ ἀατο θη ΠΡ ΘΟΙΡΘ γι 0}}. ΟΥ̓] 10, 
50. ἔδθὺ Επδρυΐιβ 8116 Αὐύθη (65. 'ΠΟ΄οΒ. ἴπι ΠΠΘυἐσαρθποη. Βἴπηθ (νοητὸς 8.) ππΐον 
ανοὶ σαβαμηπιθη; ἄθππ ἄον Βοῦραν ΤΟ, 815. ἄδββοι Τυβλομο ἄον πα θυ}}] ρὸ- 
πεππὺ ρα, ΠΙΘρὺ ἴπ ον Ναίαιν, θη ΟΣ ΟἼΘΙΟΙ. 16. θ61 ἸΧἸπάοση ἃ15 Βύταϊ δ δπ- 
σοάσομν πχαυσᾶθ, [θη οὐβίοῃ ΤῸ ἰπ ρ]5ὸ ἀον" Αἰϊπᾶθ πα΄ σαδυθὺ 8 βἰοἷν Ππϑργοῦ- 
ΘΌτδο ιν ἰθπθν, ἄοσ ν18. οἷη ΒΤ σ ΠΘΡ Δ ΗΘ] ἀπ Ππθέθν τστιρᾶο ται [οἷν σππὶ Ὑ δἴοΣ 
ΟΡ Τἤῖρα τηδοιέθ᾽ Σ᾽ οηὕζορ' ἰοῦ ἄθιὴ Τ)ϊθηβὺ ἄθυ Τιιροπᾶ πη ἄθν Ἐπ κοπαὐπὶ5 

(ἰοὐΐοβ τπιπα τηβοῖιία ἴῃ βοίμον Τοῖτο ἀπδν ΠΡΟ] θυ χὰ αἰπύουη ἄρον δπάθ. Τουτὶ 
ΒΠΟΠ 56. ψϑυϊονοι ἴπ]Ὸ]ρ0 6 βοῖπθβ Βοίσιιροβ ἴδ πρβρν Πρ] .Π6 νυ] ΟΒ]κοὶΣ ππᾷ 
ΒοΙοα γοπὶ ΠΙρηβί (ἰοὐέθα 8} ἀπ 80. Ὀρυῦτι δὲ ἄθππ ποαΐα 4110, ἀϊθ δα ἰππ 
μὔτου. Απ ἄθπι 16: ΠΟ ου Τοᾶθ πϑίπηθη ὅπ0}} αἴ ΤΊοτΘ (811, ᾿πβοΐδυ ον" ΟΥρᾶ- 
τΐβπητι8 ἴσον ΟἸοᾶον απ ρο] δὺ σῖτα ἀπ βῖ6. χύπῃ ουβύθη Κ.ΟΗ͂' (5 δι) σαν τατον. 
ΠΤ. 16 ΚΚῦτρεον ἅθυ ΜΘ ΒΟ ἢ. |061  Ἰόβοη. [οἷν απ, πὶ τνϊθᾶθι" Δα Ζυιθυβίθμθη, πη 16 45 
Ξθ6 16. Ὀ]οῖὲ ροβομᾶουῦ γὸὰ ἄοπὶ 1,61} τι ἄθῃ δηθθσθηθη διδίϊοι 465 Ῥαγδαίθβοβ 
οἶον ἵπ βοῖποι {Πηρϑλπηρ᾽, ΤΌΠΪ δ᾽, ΟΠη86 χὰ ψίνίτθηι, Ὀἷ8δ σὰ ΑἸ ουβέθηπηρ', ὁἢπ6 
ρον ἅϊ6 ἘπΊτΘ μι 15. σὰ γου]ονοη. ἀπονδύ πολὺ ππα ΤΠ ον τ ομ! ἀπ Ῥυπηρ' ἄν 
Ἐν μοῖύ, ἄδηπ Ὑο]]οπάππρ τπῷ ΕἸππαμπια 465 ΤΠ θο8, 80. βοι]οῖτε 685. βίο. ΟΠ ῸΡ 
“νγχοῖξο αυταιᾶ ἰοὺ ἄϊο Οπδᾶθ, αἴθ τὰ {ποῖ τπδοιῦς, ἀδυῖῦ τηθὶπῦ οὲ αἰ Βοίγοϊπη 
νοι ἄσπη Τ οἰ Ποπβομπαῦθοι ππα ἄθπι, Πϊοπβίθ ον ΤΟ 6 κοῖς, σοι ον )] Υ ἀου})π18. πῃ 
ἄδπι Τυῦνγᾶμη, ἄθροι ΠΗ Ομ ΠῚ [ἢ Ἃ6} 116, ΤΆ Ο. ΘΠ ἈΠ ρθη δ, 80 ἀδβ 
Ὑγῖ", σοι ἄθπι ΒΟ] τηπ]θη ΠΙθπβίθ ἀον ΑΝ οὐ ἔροὶ, ἴὰ ροιβυύρϑιη ΠΙθυβίβ οτιΐθ Ὑ οὐἶτο 
σα ἔπη Ὀαρίηπθι,, ἄοσῦ 8060 Ὀθὶ ἄον ΔΙ οῖηθη Δυονβίοππρ' 16 ὙΟ]]ο μι πηρ' 
δεμα!ύθη ἴπ ἄθι' Ανὲ, τνῖρ 616 (Δον οΠ Πρ τοῖν (Δοὐοβ. ΔΠ1οἷη 65. σγοῖβ, Τανδτΐ ρολὺ 
ἄδλβ οτα: ,1ῃν βοϊᾶ ἴῃ ἄν ΠΔσ Θ ὈΘρτα θη. σππὶ Τοῦδ δυΐ ἀαβ, τὸ 4, (Ἵν. σὸπ 
ἄδηῃ Τούθα αυΐονείαπα ἀστοῖ αἴ6 Ἡ ΘΙ ΠΟΙ]τ Οἱ Ὁ βοῖτιθβ Ὑαύουβ, Βὸ ἃ π0}1 ὙΠ ἴτὰ ποπθη 
Τιοθοπ απ 61π" (Πὕπι., ὕ,.4), ΠΙοΒο Αὐὸ ἄοθ ΤοῦΘ5. ποππὶ οἱ ὑπο ἴθ πα ΠΟ Ροϊοπᾶο 
απδᾶθ" Ὁγ8 1} 516. Ἰχοπιπὴρ ἡ Ἡ ον ἅπ8 ἀοπ Ὑοατοι, ὅδ 5101} ἡἱοιὺ Ἰθιμδηᾶ υἿΠ116 : 
ἄθηπ γεῖν βΒἰπᾶ οἷμθ βοιδρῆιπρ, βοβομα βθπ σὰ ραῦθη Ὑ ὀυκοὴ " (Ερμο5. 3,9), Ὁϊο 
οἰπχίρο ΠΙΒΔΟΙΘ. πηβτον Νοαροθατὺ ἴπ ον Ταῦο πᾶ πηβτον ΒΘ θιαπρ' νοι ΤοῦΘ 
ἴπ ἄδΡ Δαξουβεοπηρ' ἰδὺ αἷθ απαθ (ἀούθβ; 16. 8ῖ8 ὑπ8 18 Οἶδα ἴῃ ἄϊοβο νον- 
Δ ΠΡΟ Π6 ὙΥ 810 ρουτθπι ἰδ, 50. ὈΘΙΡΟΙ δ 5816 τπη8 ἅποῖ δπ8 Οἰδα νοπ “Πγοῖη Ἅ76:- 

ταξιμα πη ἴἤνον Τὺ ππᾶ ον" ἸΧπΘο  βοιαῖν ἀον Πἄμπιοποη, ἀδθ τὴν οἷπο Νου- 
βορανὺ ϑυθῃ νοι ἀπγου πα» ] ΟΠ ν ΤΠ ΘΒ Ἰρ τοῖν πὰ (ἃ 8 ν8 ἘΠ 8 Τοῦ θα οθθου. Αποῖ 
ἅ16 (Ἰἰοϊβξσδβυγοβοι του θη νον 0" Ὑ ΟΡ Ρ ΡΟ Β]τοῖν πλϊδ ἀπ ἅπνοῃ ἀἴἰ6 Οξα Βοῖνοὶς 
ὙΟΓᾶΘη, Ὑ6ὸ σΟβοΒ Θ θη βύθυῦ: ὐϑπο} αἷ6 Βομδριπιηρ τίνα ἔτοὶ ὑοῦ θη. γομὶ 
Τϊδπβύθ ἀθι Ὑ οαρ ἀπρΊ Ομ ]τοῖ ἀαχοῖ α16 Τυν]ὔβαμρ θυ" ΚΚτπᾶθυ (οὐίοβ (Εῦπι. 8, δ} 
ἄθππ ,Ὑγ6: ἱπ Ομ". 15, δῦ οἷπθ πϑιιθ Ἰζυραίαν" (11 Οὐχ, ὅ, 11) ἀπ ,.,81165. ἰδὺ ἅπν 
1ππ ουπϑτοσὺ πὰ Ηϊτημι6] ππᾷ ἀπ! νᾶθη, δον παπᾶ ΗδΡυβο αι ἤβθη. οἵο, (οἴ, Οο]. 
1, τ). 651181}0 β'πᾶ πο] αϊΘ (οἰβύθβνγθβοι. ὉΪ8 Ἰοῦχὺ ποοὴ 68 βιοἰβορθη (νοητὸς) 
Ποᾶ68 ἐ]Πῖρ' ππᾶ βύθμθη. ἀπύον (ον ΔΓΟρΡ]ΙΟΙ τοὶ ἄον Ὑ Θυ παθυτιηρ᾽ ΤἸΠΥῸῚ ΘΘΠΟΒΕΘΗ, 
ἴα ρον] Πρ ἄθν ὙΠ οἷν ἀρδέονθθ. (Βῖ6 β᾽πα 4180. πίοι! «παρυλλακτὼςρ ἀγαϑοι). 
ἡ 6 ἄνευθ αταμπᾷ ἰδὺ ἀϊα ὙονρΘΌτππρ, δὰ8 ΤΡ θαττπθη"; αἴδβα ον ύθ βϑμθη δὰ} 
αἶα Θοὐΐοθ [ Ἐσθϑσιποι. ἀπῆθιθηαο Ῥαθο, Τὰ Ποπούνεποι τσ ἄθν Βομμηπὸς 8}- 46᾽ 
ΘΘυγ Βοῖοι, Β6 1088 σγθημ 10 Ἰλοίη Ποῖ} 6» Ξ'8616. απᾷ αἷθ ἩΘΙΠΠρΊτοΙ πδοῖ ἀον ΓΠδαϊο 
δοβομπιαύσε ποσᾶθη ἰδὲ, ννῖο ἰγοὶ Ἰθπον ΒΞ παουῖα (001. 8,1-- ἀπ ἀθπ ΒΘ Υ]ΘΙῚ 
ππέον ἄθῃ Κουπέμουτ ππᾷ Οδἰδίοσθ. 50. οὐππδιπὺ Ῥαθΐπβ: οὐδοῦ οατο ΟΠ 
ααῇ Ενᾶοη, Ησπτθνοῖ, Τρ οἰ μποῖν οὐο,“ (0]. 8,5) παπᾶ ἴεν ἄρῃ ΕΠ ΘΌΡ ΘΟ] 61" ἴῃ 

Ἰζον πε βοδνοῖοε ον, Πθουροθὺ ἤππι ἄθπι ϑαίδι σαπὶ Ὑ ΘΡαάον οι. 65 Το 065, ἀδβ ον 
βοἰβύΠ ἢ 1606 ἅπὶ Παρ ἄο5 Ἠθυυπ" (1 (ον, ὅ, 5). ΠΟ ΡΊθίοιθα 5μαοΣ πη ξανσαπ 
ἴῃ ἅοΡ Βιβθ ψουροῦπηρ ἄοΡ Βίηᾶθ, Τὰ5 βου δθομ ῬαΆ]ὰΒ δὰ ἴθ (ἐδ]δίον, 
ἅϊθ ἄδ5 πΘιρΌΒΟΠα πο ΕΠ ΡΘΒἸ]ἃ σορβεῦγέοη. ἄπγοῖ ΒΘβομποίαπηρ' πη ΒΟΒρυομρτηρ; 

18 Ὁ 



οο᾽ . ἰλᾶδου ἰδϑαβὶ νιοὶ ἐο ὥσϑοο ϑὴν Ἰαλῶνδν μὰν οὐ ἰοῖδν . οἷο. κᾶςος ἢ «δ. 9) 
μοὶ Ἄϑωδο μο ΘΝ αλο μν Οἰ ολα.θο μγο μὸν Βνασιλο.. οοιοδοΐν οὶ ᾿οιοδον 

ααῦ μδυ φῆι -οιομθοο αν οοἱ μὰς ἰγον δι, «μον θο᾽ οἱ μὸ (ολοθν μάβαθὸ 
τολδ ἰκᾶλο ον οὐ ὁ ραϑῦ βάλ ἢ ωὐλλᾶϑυ τον δ. δυι5 μοὶ μβαϑουθ!! 

ϑομ Ἀϑ. ἰβθϑαϑαι. οἰδιύρεν,, λοθαλαν βίο ᾳᾷς ουθο). ῥθαθαν μΑδοΣ θομπ ". ἰϑῦν 

: οι μοῦ. τυ Νλον εἰ ρλαλ,, ὁ ομόαλο. ὅμμθο [Δαϑι  ἀ.9} οοὶ ὰΣ. μϑίο.. ἐβ5. μο 

οἷ. ΔΝ τομοο ο οἷς ἌωροΣ οἷν. δὶ μος ὦ ἰμμυΐ ἰβαλο ολόμθας ὁ 

Μ|μ μυὶο ΟΝ Ὁ ροβνον ἰώθοοο τρῦίαςς, ον μὰ, «ογοδοΐ οον) σον. [ιασικό 

Ν δυο ως μβοίο,. -οιογαλνο μϑα ύθοιΣ οοὴ τἰκαθον .) οὗνοι ον. οἷο. 159} 
«τ ϑιαϑο κοι κ5) ἰδιρδοο [5.365 {1οὐ» οὐ : οἷο. ό» Οὐδ ὡο καὰς, δ. «Ἰαιιοο [Δ 6.5..}, 

λαλ τ,δοὶ κιδανδι, χϑδο,  ογαϑο κὐλθι αὶ οἷν» οογαλϑ μι90 ἰμήλο μθν}) αυθο)ο 
46 ΝΟ μαϑῦς, μοοὶ. οἱ ες ἸΡακῦο βοιαα; Ιυϑοΐ .. «90. Καλὸ μράροΣ 

(δ ἐνὸν εἰδιμο {πολ δλουν οὐ3}. ὁμον βασι γϑ ἰδδιρ ΜῈ ἰδδὸρν τὐλαακθο ἐπ οὐδοθο 

δδοο ὐμδμ ὀμέθαδῷ δου μο ἰδμαθο οὐ. ὀιδόμθ μος ἰδϑλλο μα ϑν οἦθηϑθοΣ 
᾿βαα Ἀ5. κυροῦ τἰλαῶ οἱ οὐνοςς μϑὶ ον ἐρὶ ἰκαλον ὃν.9. ὁδοῦ κῳ5 Ιβιο 

᾿κῤϑαν. μβϑι θολὸς ὀΐι. Νϑιομλν ἰποῤμυ λα φδναλο καθ οοὶ μὲ ὰς λα ο βνρο ῥοο 
οἰδβθϑα λοοις ἰδιωδ οὐ ὡὸ τ ὄμ β δα μϑϑ οὶ οἷο οἶδα 5. βασυο 

λον διλο ἔρλδ], δμθν χϑαν ον γμοΐΣ ὡΣ ΟΣ ἡ] οὐδθον 3,9 ἰδὼν ὅϑιαυ ὁμοανοϑ πΒβ5ς 

ζγομθ ὁμϑο ϑὶο {|. ϑίααθεθ βαϑῦ σον : μοὶ οδωξϑ Ἀδὰ. μαχο κ] δι, ἰλϑομο 

τοῦ δορ ἐρδῈβ ἐὸν ἰαςς » ἰβομβὶ λοὰς ως Νδσ οὶ ὥλβαλο βιϑόν οἰλον ἀ 9 
ΜΘ οἱϑ ἱβρὼσ κῶνον Θἰο ἰκθον να ἐο ἰλααλο τρμοος ἰμούδυδον μῶν αθο ἰϑιὴν 

ον Βορ  ομδσας βου βϑρ. οἷν. ὔὥὔϑυϑλο ὁσοοΣ 90] αἰ εν. μὰ, 9 

υλΆ2.Α, οὐδδιοος, ἰλομον ἰδϑδνος, ὡς μοὶ βακο ῬῈπ οὐ}! ϑαῦο ΟΜ ὡδὶ ἦν 

5 οἷ Νὰ οοι τἰδμ βάν, ρόδα φοαυν μὰς. οομὶν ϑομβλο ἰὥϑ'δνοῦ μ’ςς οὐ 

Βορδνο τοῖοι (ἰγ οο) οοἹ βοαν : μοὶ θοὸν. αϑ μια νοὶ τα οἷν ἐ55ο ΜῸ κω 9) 
οι μαῦρο οἷο ροϑιροο τοῦς, σορὸν κῶς ἀρ τβθοα, ἰμοδμον βοαῖς χὰ. 
μος ον τίαλ» μὸν ᾿ναβδολο ἐο ἰδὼν ον ραϑν μον οὶ τἰμϑῦ Βοβς. 

ΞΜ τμλ μοὶ βῶλος, -ογοδοΐ ὠσοινος μὸν οὐ δόμος ϑομδ ῥλᾶϑ α ουοδνο ΟΣ 
τβιαν. δι πιο Νδὶν ον ον ἂς «οομϑν θυ! αι :οο ἰδϑϑ ᾿βοομο 

ΜΝ -οοιοδοὶ οὔοῦ οδον αϑμο τος βακο ἰδοῦ οὶ ὥσξθοο τιθ)ν [πὸ βιϑοὶν 
«μι. πὰ ὦ Ως Δ [9. Δα, αα, οὗν. ἰοοι!, ἐμ λασϑου. ο θα» ομλϑν αὐ) ΘΙ; 

41. ἰγομθν -, ΒΟ ΙΣ «ϑδι αν οδαϊον,, ἰοθου ἰδοθῦδοι, ῥογ ὠὐμοι ἡ βαλθν κῶς βῈϑ . μοΐς »οἱ 

δ ροο Ἀ] ἰαὰγ λιο οδνο. οὐμβον Μὲ οὔνον αδςς βκαιιγ Με αομθ ὡν ᾿ς Βαλθ. μοὶ 
ἰλοδαμο μὰς ἰγομθο. οἷν αϑλον το οϑιὰ, ἰλομμον ἰν δ δς δο ἰγομθο ἰασμθ γϑο Ι 
ϑοῦνο ρα λοο ἰκδόδιοο . ς᾽ μμδοο ομθσογο οὐλϑνδλο ὁμαδο οἰρὼ ἰοιδν ιϑἱ 

100 “. ΣΠΑΝΚΕΝΒΈΕΚΟ, 

ὦ ἰὼν ϑονς, οιοδοὶ οὐ ἰμαθο μ΄. ἰρμαγο ββαλϑθῶο οδϑ μι. βορδς ς ὥϑυλθο 



ΚΌΛΟΉΙΠΒ ΡΟΝΤΙΟῦΒ. 10] 

π80}} ἄρῃ ἰϑϑοῦχο [ἄν ΤΙππιπᾶϊρο; ουν Ὁ Βομροῖῦ. οὐ: νπιϑῖηο ΠΙΘ θη ΚΊπαον, 
ἴα ἴθ γομ πθαθηὶ ροθξ 8 ἀπίον Βοππουσθι, 18. ΟἾν. ἴῃ ομο (ἀοβία! ρϑυσίπηῦ 
οἷο. " (6181. 4,19). »{πβεουθ οι ἰδὺ ἄδν, ἄθπι οἷπβ νου ἀἴθβθπ πἰολὺ καϊ!θ", (ἰουί 
Β]Π1οἷπ ἰδὲ ἔθου 4116 Ουϊϊπᾶο 65 'Ροᾶθβ ϑυμάροη, ον ἰδῦ, γυ]8. δι" 18ῦ, Θ,.0}1 65 
ΤιΘΌΘη5. ππᾶ (6: ΠΠΒΓΟ ΠΟ μ]τοῖδ, παν υ  π θυ] οι. ππᾶ ἀπγονρἤπρ]9}. 16 Κδηπ 
ἄμα ΤΙΘΠΘα βέοσροι, ἀὰ Κοχου ὅ! ἈΠ 651810 ᾿αββθη αἴθ ροὐ]οβοη ἸΚοὕχο' ΠΠΒΡΒΙ. 
σοβορτιδίοπ σοι αι ῖροπ ΓιΘι 6, Ὑγ6 1} ὃν ἀϊθ ΟΡ] μος, ἀαβ ἰπρομα οἷπα Ατὸ 
ἄο5 ἴΤοᾶος δαΐ οὐδέ χυϊνοῖθα Κύμπο, Δαβρ ΒΟ] οββθὴ μδῦ: πἰομὺ 18. Του σοίππρ, 
ἄο5 Θοβοῖσοβ, ἄθππ ον ἰδὺ ἀδν Οδβοιζρθθον ΕΠ βϑίπβ (ἀθβομῦρίθ, ον οὐ ἀπ {106:- 
ἀντ πίομὲ αἴ (ἰοξοῦῖχθ; ποῖ πΐομξ ἀ6ὲ Το ἄπτοὶ α16 θοξροϊομᾶο (ἀπϑᾶθ, (ον τηϊ 
ἄον Τδπΐθ θα πη, ἄαβ ταῖν θαι Δ ΘΙ Ε]Θθοπ αρβέθυθοα, πμᾷ ἴῃ ἀν Ἰδιχίοῃ Απή- 
δΡβίθμππρ' βῖοῖι νοΠ]οπᾶοί --- ἀθὴπ ὙγῸΥ ἰδὲ ἄΠ|6Ρ οὔθ. ΟΡ ΒΒΡΌΠΘΙ 818. δι, ἅδ᾽ ἄθτη 
Οπδᾶο οὐσσίοθβο, ὅθ Ὧὰ5 Νθον 81165 Β οἰ ομύπτηβ ἀπ α16 6116. 8116ν Β'6]1ρ τοὶ! 188; 
ὙγΉ Ιοῃ8 Θονσα! 501106 ἴθ χὰ ἴθπθη Ασίθη (65. ΚΟΥ θΘΠΒ. ΧΙ ηρδη, ἴππ, ἀο 8]1οἷπ 
παξοἶρ' ἰδὸ! ΕΡ' Ῥγδποιῦ δαοὶ Ἰκτοῖπο Βαβο; Ὑ76ῖ 5010. 6. 510} ἀαγοῖι 16 Βεβο 
ἀπβεϊρ᾽ βυϊμηπιθη, Θ᾽, Ὑ01 ἄσμι πος πη] αἴ σοἰβυριθη (νοητοι) βέθυμθ τοῖῃ βἰτᾶ, 
Ξ Α]]οἷπ πηβέν ΠΠἼ0ἢ ἀπα ρουθοιῦ 158} Πππὶ 561 Ῥσοὶβ ἀπ Ἔσο ον] ρ 0} Αὐηθπ, 

δ9, «- ἄφδύπερ τὸ φῶς καὶ ὁ σχῦτος [ τυχικὼ τοῦ ἀξροὸς ουτῶς ἡ ἀρεξτῃ τὲ χαὶ 46" 

ῃ κακία ἢ γνῶσις τὲ καὶ ἡ ἀγνοια τῆς λογικὴ ψυχὴς προυπαρχουσῶν ἐν αὐτηι ὄυο 
τὴρ τὲ ἀρετὴ ,αὶ Τὴ Β γνωσειῦς. 

Τὴ γι ηξρο ὅθ] ἰδὲ νὸὰ ΝΑΙ 718. οἴη ρἸδησοηον ΤΠ ΡΙΘρῸ]; Πυο]ρ 
ἴπνον Ἐν πον αἰπσηῦ 86 1665. ΒΙ]α, τῦῖθ 86 Γμιβὺ μα, δα, πα προπα αἷο ΤΊΘτΘ ἴπ 
Ἐϊπβίονπῖβ ρουαπᾶοθῃ. ἅν πδὺ νοοῖ Ὑ ΟΡ πα} θη 6 "6, 516 πἰπηπιί; ἸΠ 0]ρ᾽6 ἸΠΤῸΣ 
ἘγΟΙμοΙ ὅποι 16 ΤἸπβέουτῖβ ἄθυ" ΤῊ ἰββοη οι ἀθ πη Ὑγθπη 516 σῖθαοι ΠΤ ΘΠ 
Ἐ]ΙοΙς σόπὶ ΤΡ βοιθα σαπὶ ΤΠ ΠΊτ ΠἸΙβο θη ΡΠ Θῦθη. Μ1Π, ᾿δβὲ 5'6 ἄδ5 Τἠοπξ ἄρον Ἐὼ- 
Κοππίπίβ απ ἀϊο Ταροπᾶάθη τῖθᾶθν δα βἰο. Ὑγσῖκθη, , ὥΖυγοὶ σοὴ ἴππθη, Ταροπ 
πη Ε]κοππύηϊβ, 5᾽ηα ἀ]ῦθε". ρΘἢ} δὰ} ἴδ τοῖρ ἅδ᾽ Βομδρίπηρ' 5] οἸοἸκοι θη, ἂτ- 
ἔθος κροι Απαροπ, αἴ ἴῃ ἄθη Ὑουβίδμα (ΤῊ [ΒΟ Θ᾽ ἀππρβυθιιῦροι, Βοναθῦ- 
561}}) Πουνοσυροίοα. 50 βπαοβὺ ἄπ ὅπ] ᾿νἴδυ αἴθ ρον. ]Π106 ΕΓ ἀγβουρθ; ἄθῃῃ συθυβὺ 
Βοβᾶβοι α16 ΠΡΟ] ύθυ ἅ16 Τρ ]τοπητῖβ 465. οἴποὴ (ἀοιῦοβ απ Ταρομαϊ θαμρ;, ἄδπῃ 
Καθ 485 Βῦβα παπᾶ ον Τσυχαθη. ἘΠ ηΘηΒῸ δῦ 65 πὶ πϑῦθη Βαμᾶθ. 

00, ." Εἰ σημερὸν δέχονται τὸν φρόνιμον οἰκονόμον ἂν ταῖς οἰκιαὶς αὐτῶν 

δηλονότι Ἔχϑες ἐκωϑισὲ καὶ δλογισαᾶτο τὰ μυστήρια αὐτῶν" αλλὰ γὰρ φρόνιμος ὠνο- 

μαστῶι τι τῶν του κυρίου πὑπαρχοντῶν {ρει τοιξ ἐταιθοις αὐὑΤοΊ). 

πῆμ ΞΟ οἰ σδοιίππρ, πα ἡπουΐο", αἀἷθ ποῦο ἌΓ] ἰδὲ, ἀν Παρ, ὅδ᾽ 
Ἰκοῖίποι συγοίξοη πα ππιὶ θη Ἰκοῖπο Νϑοιῦ οπᾶθὺ, γοὰ ἄθπὶ Ῥϑα]πβ βαρ: 975 ΠῸ 
Τρ γᾶ 68. τἱοθο" (( ον. 8,15, οὗ, ὔπι, 2,10) απ , δ στη ΤὰρΘ πδαΐος 
(Β ὅπ. 11, ε) --- Θοὐν τἰοιδοῦ 06} ἴῃ θπον ἊΝ 6]} ---, ἀπ ἅ16 ΗΟ ρου. ἀΐθβοι Ἠδαβ- 
δα]ΐου ποαΐα ἴπ ἴπτο Ηδαβου Δα ΠΘησηθη. φϑτηδ β ἄθπι ον ῦ : ἡ παῖ ὅποι Εσοαπθ 
τὺ ἄθια ἀπρϑυθοιύοθη Ἡαπηποη, (δ 818 616], ὙΠ ΟΣ ΨΘΡΡΆΠΡΘΗ δῦ, ἴῃ 158 
Ἠϊ θα δα πθηπιο" --- ἄδτπ παΐ ΟἸΟΠΉ αν , σοβύονη“, α. 1. ἴῃ ΟἸσΒον γουρ Πρ] ἤθη. 
Ὑ 610, Ἰθπον Ὑ υνγα! δον. ἰπὶ ροἰδίϊροη σἴππο (νοητικῶς) Θοβοββοι. Ἀπ ἅ16 (ἀθ θίπη- 
πἶδβθ ῃοϊᾶοι Τοῖ]6 πον άδοιἐ; συγ δ ἄθη ΠΠπΠπὶ χὰ δθοῦο βθοβοπάοῃ Βιοἱ οἰ ξτιπι 8 π- 
16ρ παπᾶ δ]ς σαΐθυ ἩΔαβυγα]ῦο νυν] ῦθ, πιοιῦ 818. βοίηοη Βοδὶδσ, ΒΟΠΙΘΙΝ 815 

ἀπγοτένδπίοβ ᾿ροηθαπι βοίηθα Ηουτ, ἀδπηῦ 6 ἷπ ἀθ᾽ πϑπθῃ ἮΝ οἱ ἐθι] πο μτηθη 

ἄϊνεϊο δα ἄον ΒΘ] ρίτοῖυ ἅἄθν ΒοΠσοα ΒΙβον, Κὰρ; μοῖβὺ ον, Ψ)6}1 δὲ γὸπ θη 
ἘΠπΙκἰϊπῦξϑη. βθῖμ 68 ἬἭδνγοη βοίπδη ϑθποββουῦ Ἀ0]Π1οβ6, ἃ. μι. 6Ρ ὑθάδομίο ΕΠ ΠΡΊΊΟΝ, 47 

ἄπβ ἄον Ποϊομέαπι βοίπουι Ηδυνη, πἰομὺ ἴππὶ ροῦν ἀπ {πὰ ἀπγονίσααῦ Βοῖ, πϊομὺ 

ὙἹοῖ] διυ᾽8. σγοσὺ τγᾶν, Βομ θ᾽ χππὶ ΖΘ. ραΐοι ΑἸνγομἀαηρ'; 80 1168. ὲ' γοὰ Β0- 

εἷέα ἄοβ δυνπ ἄθπθῃ ἃ}, ἅϊθ [πὶ βομα]]ρ γαροι. Ατι ΒΟΙΟΠΘΣ ΒΑΤΙΉ ΒΟ Ιρ κοῦ 

μὲ δποὴ Θοἐὲ Εγοπᾶθ, βοὶπ Νάπιθ ψἰσ ἀδάθτοι βΘρυίθβθῃ, βθῖη Β1]Δ ἴῃ ππβ 

ΕΠ 
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. λοῦον β᾿ αν. οὐ μο Κ᾿. μβαοοαβοὸ μοϑααν πω ὦ οἷος οὐ ἡ μβαϑαα κ5.3.) 
τοῦθ ᾿ὰΣ δ «ἰθαβ αν (ΟΝ (Θίο μιϑν ϑρϑο. βιϑὸν ἅνγο ἰυαδν ὐϑθαα, μ6) «οομϑὶ, ὅδ. 
μον ὡὸ 0 εἰδέῶν οὐ θιθλο οὐνν τ|μ]. μ8ο᾽ ὁ ΝνΟ. ὡς τλ Αἰ ΚΡ ΚΒ υ: 
μοᾶοο «θοῦ, λοδς , μὰ μμδοιγ αϑοι ἰγοι --- βᾶκοο οοδοὶ ἰδϑορῶῦ μθορο 
Ὡς δός, ἰδδιμθΣ οὐϑοὶ λας, θα μαλν οἱ λοὸς οἰδϑδαθν τὸς ἔμάιβο 
Ῥ. ὅ55 οἰροδδο 9 δον οοὶν τ ωομδο. Ὡλδὴ [661] οἱ ὧν ἰδὲ ὡὸ ἱμαῷ 
τϑομδοὶ [ϑϑ Οβϑοὶ ἱδρωξ μὰς ϑοϊδο ον οὐ κάιβδλο οἰδοξο ὁοο μοίραν, 
ἐδοὶν νοΐ τἰδοιν βϑσα δὸς ιϑομο οἷος φθμοο μιθὸς ονν 15.) Ῥαῦδκο οϑνθι ολοΣ κνοΪ 
ἐλοῦφο μδοι ῥὸ [ο : μοὶγ θοὸν τὼν (ϑἰο υἰθμαο ὥαϑιο 9) μὰς «οινρςς 15 
τοῦτο οι δλο νυ λλοΣ ρῶνον τς ΜΙ, μκ5 ομοο. μδλοθθο οοοδυί ἰδϑορθν 
ἐδ τϑῖβο οἷμ μι λϑιαο μ|- μι μον ἔκιροὸ βαρ δυΐμαρο μᾷςς ς9ἱ εἰμουθ 
οἷο υρ οὐ} 119] ἰγοι λθοο . [καλὸ υϑοίννα. μμγο}} ἐο κϑῖϑο οἷ» βϑαοῦν. ίϑαοο 
ἰδϑορ μὸν. μιδυΐγ εμκϑοὶ μοὶ ὁμθ' 39} ᾿ς θολὸ κ9 ομομὶν ϑαύας ξς 5) μοὶ) 
οἷν. δὸς ἰδιβαγ υ βιθοὶ μοὶ βομϑὶ μϑα  (ίο μ0 βθιϑο τρωλδοο μὶ βοοιο. οοδυΐ 
᾿ἰβαῦϑο υϑμϑὸ ὑςκῶοο ἰὰὉ ας ϑον ομλο οἱο ἴμῳεϑθ φύϑ ο οἷον κϑῦν ἰβαϑ. 
τὐδο νοδνοαλο θν ἰοιδν οδς, βορδιν μι λους ον μθο {γ9. οἷα. ᾿αβιοο "9 ἰδυξθν 

47 τὅοιν κῶνοι» ἐμαυλαυ ο δος θάνῃς οἱ το βϑλοιν ἰγοι ἰδέδϑο βυθὸν γοῦν Μὴ «σοια θδο 
ἦϑμδοῦ νοΐ θ΄ μγ οϑι ἐμοδδος βαυΐ ἴδοι Παρ { οὐ» ἰύμθο μανυοςς 
«όμδων ἐμοίδϑο ἰδιθοο ἐἰδδιρνονν σον βνν ἔνν οὐἱο ον αν καθ νμοι ἡνῶν μδῈ5 
«οι. ἱνανρο ΟΝ) ΝΘ Ὁλοςς ον ἰδϑον μῸ αν ἰδαγος βοδοαθν υδοοὶ 
βμι3ο ἰκωλδδοο μαάθων ἰμοίδδο μον κῶς κω οἰδομο οῶν Ὡς; ὁθομ 
βδ βορν. Ἐαϑο δὲ μὸ μοῦδϑο το μο ἰδρϑὺ βοδοοθν ἰδοῦ ἔβνϑϑοο 
μοὶ ὡς. ἰδϑος μθ΄. ὡϑὶ ὡ μὰ. σρϑιο τμιοιδλο ομον Ὁ ρβλο οοιν δι τομῤοίδις 
«Βββοβ ὲρὸ ἀλϑδλοΣ [λο : μοί Ππρμομ, ἰδδα νϑ᾽ αν εβδομ. 'ο ΣΌΝ ΩΣ 
ϑιοδν ΐν οομ ὠϑιοδοὶν λον δθοο « αλοῦνδδο {}» ζόοιαυ. οοὴ ορϑ ὅν ἰΔοδν ιν κι ῦθο 
ΑΘΘΘΗΣ εν δ ὐτ ΜΆ εν ΚΣ τε τν ἐνν Δὸς Νὰ λας ὡλϑ ς 5 ῥο υὔϑοοο τ αοο Β) 
Ἡ οἱ ἰλαῦδο Ὁ» ϑοθμν  μορϑν ὀμδοΐ μτρ ἔχοις. οομδοὶ ζοοομ {70 δ ϑομδοΐ 
Ὁνοος μοὶ οἱ ἰδ λουγο ἱοοοθου ξαλθν μᾷς ἰδαλοςς, «όμδυὶ φϑομαθρ ἤθν.  ἰναλοο 
εἰλομθα δ βλλο ἐμοὶ ἰδ οἰδδιος, βγμθοθο αἱ (οὶ τ ακοοι υβλαθυ [λελο θοὸν. 
δ !ο τον ἐδ [9 θα ο ξιϑοιδωξαο δα ιϑομδουὶ χῶ. «οοομ. Ὁ} Ἀὶ 
ιϑϑιυδ οὐ ἰϑοομν τΞμο " ὸ οὐ δον [κου ΐν ὀμδα ζοομοιον μϑυ {19.. ᾿ ϑεϑμο 
[γον λάοεϑο ἰδιιῤαλθ [πολλὸν θομΣ ρ μο ᾿ς οἱ σιλυο ἰμαῦγ ἀλϑαθος Ῥιθο 
Ὡϑο μὰ μὸν ὁμαα ἰμο οἰ αθοο νϑϑρο Ἀπ. υϑααρο .μ] ιϑομαῶ 

ϑϑ5 βωμὸ [δα εἰ ας, [ὦ] ὀμοανο ἌΛΆΔΟΣ ἑκὰς οι Ὑγ}}5. θὴρ βιοῦν.» 
δῦθο ϑομνυλο «ῷ ἰββαθ οομαϑλθ δλλοΣ ἰραθναν. ἐλ Ϊ) υοἱ ομὸ 

θΘ..Ό.Ό.Ὁ 

-ἤ 

τπασαασσαοσσασασσσσσυ στα υυυτ τἀ κασασσ υυυυυαυαΒ ΉΙΒΉΉΒΗΙΙΕΙΗΙΕΝΕΒΕΕΕ,Σ5 ὁ --παταστσσαταρσσας, ας σσστττο. ς΄ οτααπαναμαπαμαναανααανσιπα--- ψυσασσσα...  οοὦο.. ὦ... φρφρφρῆΦφΦφΦΨΦ«ΦΨᾶΦᾶΕοΕιο. το ςςὉὃ 
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βοργᾷρι, πηᾶ ἄοπ Αὐτηθη ρ6 ο] ἔθη. Ὅν Βαμα μον ἰρῖτοῖν αἰνῦ, νεῖγα ταἱῦ Βαντη]οΥ- 
χίρίκοιν ππᾶ πὴ ἄον β Πρ τοῖν Ποῖ ἄθη ἩδΙ]Πρθη Ὀδ]ονπθ. {6 Ἰ ὁπ ἔπη" 501] ον 
ΒΟΜΟΙΝΙ γοπὶ Βαβι ψ[6 σὸπ ὅν ΓΘ σα γουβέθπθη ΤΟΥ η, ΒΡ] ΒΒ6"’ς ΘΌΘΠ80 
Θαὐβργθομομᾷ. 

61. ». τὸς Ουδὲν τῶν δευτερῶν γεγονοτῶν οὐ δεχτιχὸν τὴς γνωσξῶς 

καὶ ουδὲν τῶν πρῶτον 0 τῦύπῷῶι περιξχέται. 

ὯδΡ Αὐβᾶνποις αἴθ χυγοϊσι Δ θβοπ “ ἰτᾶπη ἀορρον νουβίδπαθη ἡτονᾶσθῃ, οπὲ- 
τγοῦον γορ ἅν Βοιθρ πηρ' (2610) οὔθι" γοὰ ἄον ἘΣ Ἰςθηπι 5 (Πἰδηρὴ, Ἐξ οἰθῦ τοῖῃ 
Οδβομῦρε, δὰ ἄθμη πἰοιῦ β] 6Ἰο ιβατη ἀϊθ Βποπβύαθθι βύθηθη ἀθββοι, ἀθ ΨΟΒ] μὸ- 
Βομνίοθοη, ΔΡῸΡ πἰοπῦ ΒΙΒΡΘΒΡΓΟΟΠΘη. σὰ, να]. δασμοῦ ἄθῃ ΠΡ, ἴῃ Βοίηθη 
Ἐυοαΐασου ποὺ ἴπν {ππ΄.. Εἶπ δπᾶοστο Απἤρββαηρ οἱὺ ἀϊθβθη ϑἷππ; χνγοῖο 
όβοι βἰμᾶ ἀϊο, αἴθ ὑβο!οἢ. θη βδιιθη ἃο5. ἸΠαθονυ οὐδ δα πο μσηθι. ἀπ ἴἰπ ἴῃ 
516} χα γο]]]τουηπιδποι ΕἰὐἸκοππι πῖβ το θη ἰάββοη, τὸ Εθᾶρυϊαβ τὰ οἴμοι Βυ10 16 
βομσοῖθέ: ο(1ὸ Ὑ͵ΟΙθΟΡ οἸπρἔβπροπ ἄθη Ββαάιπθη οἴο. “.ς Αποῖ αἴ ον: ,88 ρὶθὺ 
Ἰκοῖπ »ουβίθβ  θβθη, δ νοι ἀθπὶ Οὐ οἰπρ βο ]ββοι υγίνα θα, Ἰσύππθι 80. ἀορρο] 
δυο δὰ αἶα, αἴ ᾿Ὁ]ρ6 ἰμσον Ὑ ουπαμ α16 Ερείθη βἰπα, θοχζορθη ἡγθυᾶθη. θη 
σόπ ἀπο αἴθ ΟΠ ΒΕ, ννὰβ αἴθ. Ὑ Θροἰπίραμρ ταϊῦ ἄραι [261}} Βη]θηρῦ, 8π ἀθβθῃ 
σϑθαπᾶθη ἰδ, 80. ἰδ βίο ἀσοῖι Ἰταδν ἴπτον ἩΘυ ΒΟ Βυβ[ απο Γροὶ ἀπ 6] νοι Βο- 
Ἰϑησαπρ' χὰ ΒοΙθμσαῃρ᾽, οὔον. γοὸπ ϑροίςυϊαἰΐομ σὰ Προϊτ]αίίοπ ; 80 δύ βἴθ σππα 

βορίθῃ ΟΥνὺ. [πὶ ἄθπι ὅππο βουνοὶ δὺ ατόρον νοι Νά ΣζΙδηΣ ν0}} Βοναπἄοσπησ: οὐγίο 
Καππϑὺ Πὰ δπὶ το βοΐ, να προμα αἴθ. γ᾽ υπαμ κοῖπο ἄσοπχο Κοππὶ "ΚΡ. ΑΘ] 6] 
ἅδον 56] ρ Ἐρμνῆμι: ἄοι ἀοάδηϊτο ἱτοπηῦ Κοίποι Βομιοβ, ἀον. 1ππ υἷτρὲ, ἰβὺ οἷπ- 
ΘΘΒοΒ]οββθα ἵπὶ ΤιΟ1}) πη 06] ρνῦβοι 418. Θ᾽, πὰ δυο ππιὶ ἰδὲ ᾿ὅΠ6Ρ 818. 658, 1π| 
ΘΟΒοβ (ον Βομδρίπηρ ἀἴα {πὶ αὐ] πἰοιὺ Ταβὺ --- οὐ ἰδὺ σ,ΘΠΖΘΏΪΟΒ, Ὑγ0 1] ΟΥ̓ ὈΪ5 
σαπι πποπ]οθη Θοὐὐ βοῖπο Ορρασθ βύρθοιτυ, Ὧν (οάδπίτο, θη. [ἴον Ἰαπδσν 8 
Θαββρυῖοιῦ, [μαβὲ δαΐ ὅοπὰ ΖΔυβίαπα ἄθροι, ἀἴ6, γορροϊβυϊρι, ἅἴὸ ΤὐρἸτθηηέη5. (68 47 
Οὐθηζθηϊοβοι ροπίοβοπ, (8 τχὸ τπᾶπ 118δῦ, νγᾶ8 πίογξ φΟΒΟΠνΙοθη ἰδὲ, τνῖδ Θ᾽ πὶ 
ἘοΙρΡοπθη. δαβο πα πἀουβδυσί, 

69. 1. Ῥ.ὡ.: Η γνωσιβ ἐν τόποι λεγδταιν ξυναν εἰ τοῖς τῶν πτισεῶν νοημίσιν 

εμπεριφερέται ἀνεὺ τόπου δὲ εἰ ὃν τὴι ἀγιαι Τριαδι εξισταται. 
πἰμε]} οἶπο ΕὐκΙταηρ πατη Ὑ Οὐ ΠΘυροποπᾶθα, 16 Βυϊς, ποὶθὲ ἀθππ γοπ 

οἴποιι Οὐὖο Ὀοριυθησῦ, ὙγΘ πη 516 5101} τηῖῥ θη ΠΘησθα, ἄθυ Βοιύμίαπρ ΔυρΊῦ, ᾿πάοιῃ 
ἄϊο Ὑορηπμ πούνγομιαϊρ' 80 ἸΔπρθ νυ γ ῖ]8ηι τητιῇ, 5. 5ἷθ α1ὸ Ἐπὶ, Ἶδόποβ Θροι- 
βίδπῖοβ ἴῃ 56 δαϊαϊπιπιῦ ἀπ ἀαπῃ ἡγοιΐοι μος, οΟἸπθ Οὐ, Ἰσθηη δἷ6 βίοἢ ἰπ 
αἴθ ἢΠρ, Τα γουβοηκυς, (85 ρο ιὺ δα 16π6 Βέαπαθ, ἡγόππ βίο] αϊθ ὙΡμθα 
σὰ Β0ΠΡῸΡ τι βϑιπιηοὶὲ ππᾶ ἱπὶ (Σθυθία Ππν ἄδβ Τήν 68 ΤΠΠΘΡ Ου βο] Ἰομοι. απ- 
σοῖς --- ἄϑηῃ ἰβὺ 518 ἱπὶ ΘΟ Θα ΘΉ]Όβθη,, ΤὙ6Ὶ γοη 8]16η Βἰ πη] θη ΕἸπα τ οἴτοι. 

08. ἰ. ». «"- Ὅτ ὺν-: Το γενεσῖῆαι τοὺς λογικους χαὶ τὸ μὴ γενεσίγαι πρὸς 

τῶι του θεοῦ ϑελήματι ἔστι, τὸ δὲ γενεσϑαι. ϑνητοὺυς ἢ αϑαναάτους ἐπ᾿ αὐτοῖς εὔτιν. 
Ἐπ τοᾶον γὸπ ἄθηι Τοάδ 8185 ἄον ϑἴπα 6 5014, ποῦ νοὶ ἄθμῃ παῤ] ομθα Τοῦ, 

ἄον νοι (οὐὐ χυγθοϊηϑβὶρ σὸὰ Απβληρ δ Ὀδβυϊπηπιῦ Ὑ781, Ὑσθπ Θπο ἢ} σὰν Αὖ- 
ΒΟΒτϑοίσαμρ' [τ ἀ16. πιητηϊϊπαϊρθη ουβύθῃ ἈΓΘηβοίθα αἴθ Θπᾶθ 415. βοίπο ΤΠ ΒΒ 6 

ΔΗΡΡΌΡοα σαγᾶο, Παβ αἴθ οΥπυπήνγοβοι οηἰδίδπᾶθη ἀμ ἃ Ταβοὶμ. Β] 6 )0Π, 
δ5 ᾿ἰορὺ ἴπὶ Ὑ ΠΠ|6ὰ Πρ Ὲ8 Βομορίθυβ; ὑνῖθ 6 86. δπ8 ἄθπι ΝΊΟΝ ἐβ βοπαβ, Καπη ΟΣ 

βἷθ δαοῖ τῖθᾶοι ἱπ'β ΝΙομἐβ. χα οἸτβῖ πα τθα Ἰαβθθη. ΠΕ 816. ἈΒ6Ὶ 5. ΡὮ 10}. γα ῃ 

ἄατοι ἴμγθ Βμᾶο, 485 1δὺ ἴπτο ϑδομο, τ]ὸ 65. ποθ: {νὸν ἄϊ' Ἰίθροη Το θοπ ἀπὰ 
πᾷ (Πα. 80, 16) πρὶ τ γον ἄθη Νδτηθη 468 τι Ηρα πσῖρα 16 )6η“ (068] 2, 5). 
ἜΡδιβο 58 ποῖ ἄθια (ὑδρϑηΐθὶ] : νγϑῖ βῖο ἢ οι Βϊπαθ αἰθηβύμδι τπϑοὶῦ, ἄθου ἄρῃ 

Βουσβοιῦ ἄου ροίβεϊρο Τοῦ (νοητὸς 8.), τχίθ ῬΌΒΟ ΠΡ ΘΠ θη. βύο!ῦ : 918 16 'Ρούθῃ --- δὴ 
ἄδν 56616, ἄσμοι ἀΐο Βύπαο --- ἴῃἢν6 Τοΐδθῃ --- (18. 1610]10}. Τοίθῃ --- ὈΘΡΊΆθΟΩ 
(ἴπιο, 9,00). 
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48᾽ οΐν τοι διδαν,, ῥὁομθθ μθο υν κονν ἀκ νν Κὐον Ῥνν ἐν Κϑῆο οδα μ᾽ .ἰξεε55 

ιϑϑιδορθιοδο λδΣ ἔμμα, ϑομλν, οὶ μβϑομδδο ἰ αλο αὐὐΐο τἶμα ὦ (οὐἱ 

ἴμμν κὸ ρλῶν κοὐ τῶν ον υγβομν, οἰκο ὁ τϑον [αϑραϑϑο οὐ «ϑοιλαλο ᾿ξ ῶ) 
μο οὐ» οο᾽ το» αν αθ ϑομοανος Ὁοῦο οραϑν ᾿ς ϑοιδώμο κὰϑὶ 

εἰϑμαο οἰδαλισο ἰκαϑκθοο ερα ἰθὺς οομδυΐ βοῦν [Σιν «μϑοὶν νοΐ .κϑομο 

δ ἐϑο» ἰκοῦγθιβϑοὸ υοοδυΐ (οι αλον ἐϑοΐν αθον οὐδ. αϑῦν μδνς μὸ οὐ ΘΙ; θιο 

τοῦς ἰθιδαν ουῤρα αϑδνλλοοο.  ςϑομκθϑι βαιοου [τα αορθὸς, ὀβο, οὔνϑιαιθοΣ οὗν οἱ, « [κα 

ΝΟ Μὰ ὡῳὁδαςνι. (δομαθν οδαλαίο ἰδ «ὔναϑϑο α5 »δϑ ΟΝ Ά ὁ 

κε νϑολ" κὐτν νυ ουο Νὰ) [δὴ οἰμθα ροβνο ἐπα ϑι 9 [σις μ5θοι ἐθὺ εὐἰμδί 

μα ἰδῶ αι Ν Δ). ον οἷν ΟΜ] ἴϑροο μᾶς . γϑι βϑᾶρο μων 

ΝΑΝο ᾿ς οι. ϑ.0}} κῶν οὶ ον οἰ ῳ-. ὦ ἴμομ ἶϑοοο }}7 οθομσο 

.Ὡϑιαλθ μα ποθ Νυϑοῖθν τβῦ ῥῶ. θοὴν εἰδιϑοδο προ δ ὦ 
"} ϑοιασο οἰ οδυρομθο κα οἰδάθαο μος οἰδμαςοο αν ν᾿) δυο οἱ μοὶδ5 

με βϑοῦς. ομδν λοίδμο αϑὶ ρρο ἐπ δοδο νιν .. δα ον αν μα} «ΝΟ 

ὁ ομδοδς, ἐν νοολο (θα δαλϑν  λλο, ἰΝᾺ.9 τομδοΐν ὡροίδοο οΣ ὠνῶς.. νοομμὸ 

μω νοὶ ῥόδο ΒΝ. ϑο.ε μιοήοι ιϑίο. μιόδ οἱ δῶ θυμοῦ οος κραϑμο (6... 

Δ} τοιοῦ ΑΑ οὶ ο ὑρ Νοσιο  εὐλδὶν οὗν οἱ τ μοῦνο κῶς. {μϑῆναδο. . οἷν. μο 

Ἡνδιοοὶ μασρο ῥὸ οὗνοι οἷο τροχοῦ αὐ Ῥρο ἰο . τοῦδ ροιλοῦ.ο μονα, 

9553} οὐ αο Βα ὁ σαῦρος, κὸν αν οἰοδαν ἰυασναδονγ νοΐ ϑνδίθοσοο 
τϑν ἤϑιο ὐδο ροῖς βϑδῖο ας. 5) ̓δὲ κααϑος νοὶ ὑδὲΣ πὰς; οδαδ ἡ «8.3 
αλλ δο καλοῖς γ9ς ΒΟ ρομθο χὰ ἰμῶν υρομολῦ μας θροδα; μοὶ) 

48᾽ Ἰβαδαϑῦ δ λθο ἰδᾶθ ρομδοϊγ (μροίδοο μος ὁδοῦ «ὠϑναξγ ὁδαϑαιο 
πϑιορβϑι ολυδα μν.. βοιαῦς, μῶο ἱδαχθν μπιϑο» ΐγ υΔμο ιν ὁμδυΐ οὐδ. ἄϑεδοσθο 

μα να ἐν 5] Ὡς δαθο, οὐναδαδανος, (οἱ οοὴ τορος φένοο ἰϑαδαϑν Ἀν Ῥρῦθο 

βϑια μς νυ Ὡς »ρβοδϑ βραδὺ ὡμβ ἐθὺ ωὐιδέροῦο ᾿ϑαδαι. ἰ᾿αθι » ἰρ3.3.0 
᾿αϑὅοι δ.) «οομϑῖ, δος ᾿βνγαλον 99. θα ϑϑο κθο. ϑϑιαν ὡνϑ ὡοο ἰῥοια» ῥϑο .90) 

ΠΣ οα θα δυο ἰϑρϑο δ «ὦ» Ἀν. [κϑὺγ «κμῶϑ (μα) ὡρ »ὅ- ἱορσϑαδι, «μοὶ 

.ἰλαν) ὡθ ἰϑοῦδον «μον αἱ ἔων βοοσο [μα αν μο 5. ὅμιλον. μάθοι υλλυρραν,, μι9.19 

οὔϑαο. ὅλο  ὡαξο μα ὡον οοὶ ὅδ. Οοδνοοὶ μὴ) «ϑομῆδον ὦμος. ἰμα.) 
«κὠο ΔΑ] να μὰ. ἰϑαλϑυς μαϑλοὶ δ ϑημανν» οῦνο. μα αο οὐ» [15.0}} 

ἰλοοιδαν μδὲ οὐδδι θοὸν τἰλο μροαθ ως οὐδι μαῦας ἰμὰο ἰβάμβοο Δ [ν (ΘΟΙΘῚ 
δῶ Ἀδν. {{9). τοῦδ. θυμὸ ὥοιμο ομοαυῦ λον} ὥσοῦν 9 βϑα) οἰδέσϑο οοΐος . κοδο) 

ο- μδγαο ᾿ον. οἰο. ᾿ϑμαο ἰἴβαὼ τΝϑ3ο οὐναιδανο Νϑο «ἰλοωβο ἡἦδνϑο {9.9} 

οιϑς βαρ μφομας Μομϑ βου ἐδ μὸν. αὐῤοιο νῶν βὰν ὁ Ἀ. ΘΗ 5 
ἰλορυο τομαὶ οαϑο δὶ μαῦρο οι 5,150. Ἀϑνο : ροιμϑὶ μβϑα ββκοαι "ὶ ϑοΐ». 
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θ4. ἰ. ». «". αὄὔὖν. [τὰ Το]ρομᾶθῃ οὐ ἸδΡ᾿ ον, τὰ8 ἀ85. γα ρο ΓΘῦθη ἀπ 48" 
ψγἃ5 θ᾽" ριϑιβιθο Τα 8: 

Η αληϑινὴ τῶν λογικῶν ξωῃ ἔστιν ἢ διὰ πνευματος αὐτῶν ξργασια" ὁ δὲ ϑὰ- 
ψᾶτος αὐτῶν εστι πραξιρ πάρα τὴν φύυσιν. 

Ὥϊ6, 16 ροϊβίϊρα Αὐποῖν, ἃ, ἢ. Αὐθοὶξ, αἴθ ἄον (ἰοἰβὺ ἴῃ ἴθπθη δηνορῦ, ἔπη, 
Ἰοθθι ἀδ5 τγϑην Δ 166. ΤΠ ΘΙ γθη, χὰ ἄθηη 518. βΘβο Πα ἤἶοιι βἰπα, Ὑγῖθ ΡΘΒΟΝ ΘΌθ. βέθας: 
» Π10 Ῥυομθ 465 (ἀοἰδέθβ βἰπα [16}06. ἘσΘα6, Τϑπιαῦ, Θϑαξ τη οἷο. ((8]. ὃ, 55)" 
ἀπ ,6ν" (ἐ εἰδὺ Ὀούον Τὰ’ ππ8. (Πὕπι, 8, 36)6, {1Π|ν Τοῦ οβύθν ἴπὰ Ἡδηᾶοῖη. ρκορθι 
ἄϊὸ Ναύαν" ἀδιῦ βιμα αἴ σοπιρίύ, 16 ἄδη πϑὺ  ] ]} θη  }ουβίδμα νουᾶονθθη. παπᾶ 
αἴθ ΔΒ ἄθ5. οὔ ρου οὐΐοβ ἴὰ Γρθ ἀπὰ Οδέκομαϊοπβὲ γϑιναποὶπ; 56 
ΒΆΡθ6η ἴθσ θβθη ἄθπι Τρ ναππ, ἀοι ἴθι" αἴ Ὑ ΘΙ ΓΘ πθα ΠΟΥ ΒΟ ἢ, πη γοὰ ἄθπι 
8116 Βοπ πα ]Π]  Ἰκοὶ ππῦ ΤΠ πον Ἰτοπητηξ, ἀἰθουρ θη. 

00, ἰ. Ο. ῳ- Ἐν αὐξησει τῶν νοηματῶν τῶν κτισεῶν πόνοι δισι καὶ πολεμοι" 
ῃ δὲ της ἀγιαρ Τριαδος ϑεώρια ξιθηνῃ καὶ ἡσυχία ἀρρητορ. 

ἘΠῚ ἰβδὺ Εἴαν, ἄδθ ἄου. οποία μόροι αἴθ, αἴθ ἐπί Τὴν δέ δ πιθοῦ οὔθα 
βύοίρδιι, βηἸε τη} ππα ἀπ ππβθὸμ Δ ΘρῸπ ΖΒ Ά]]ο086. ΠΟ] πρθὰ Ἰορύ. Αδν Ῥοΐπι 
Βοπδιθη. ὅ8Ρ Π]ρ’, Τυϊ δε ποῖρὺ ἴοι 16 ΤΟ] ππᾶ ἅϊ6 οὐ ]Π16116 ΜΙ αὐοδ δῦ, βυθηὺ 
510} 56ρ8 ΒπΠ8 πηᾶ ὈΠΒΌΒΒΌ ΘΟ ΠΟΠοΣ ΟἼδησ οἷπ, 

06, “ιν 41 ἀρετὰν ἐνώπιον ἡμῶν λέγονται ξιναν δνάντιον. τῶν αὐσϑησεῶν αὐτῶν 

υρατικῶν, οπισὼ ἡμῶν δὲ λεγονται εὐναὶ αὐ καπίχι διοτε ἐν σχότῶι πραττονται" χε- 
λευομεϑὰ φεύγειν τὴν πορνειῶν χα διώκειν» τὴν φιλοξενίαν, (οἴ, Ἡῦπι, 18,18]. 

Αὐοῖν ἴον παροη υγῖν αἴθ ροἰβεῖρο ΠὨϑαύππρ οἷπδι ΘοΠυ  βέβ[ 6116 αι βρυθομοπᾷ 
βθίπου τὸ, ΑἸ Ταρομᾶθη, (16 τπιὴβ ἀπ8θ5 ΟΕ] ῥἄθον ουυγοῖβῦ, αἴθ τυ" ὍΠΒ. σππὶ 
Μαβίον. ππᾶ Ζ16] πθιπιθιι Β0]16η, Ἰιορθη νῸΡ ἸΘἀΠΟΥ Ιλ πη Οἴθη : οὈθη ΘΒ Ι θοθμ. ΠΑΌΘΗ 
416 ἩδΙΠρθη. ρσοῖ ἀπ Τθοη 516. ΠΟΘΙ χυτὴ ΠΟΡ6 (ἀοὐίοβ, απ βἰθ θὰγα σαΐθη 
Ὕ ΟΣ 6 βϑιιθα πιπᾶ θαροῃ δ᾽ αὔον ἴηι Η]τημ6] ἸοϊγοιΚ, ΤὴᾺ5 ΒγΊηΠ0] ἀΐοβον Ἧ Δμτ μοὶ 
Βπᾶ ἀ16 Βομδαρτοίθ, αἴθ ἴπ ἅδον Θ Ἰ  ὐθν  δθ. σὰ Ἰἀουτηδηηβ Απβιομξ οβθα Ἰαροη. 
"ον θη ίππομ, αἷθ 86 Ὀθπιθυίτοι “, ἀΘπλΐν γνῖν" βῖ6 βοῆθη 1 πᾷ σαϊῃ Ναβέθυ πϑητηθη 485 
τη γον 4(6πὶ Βὅβοῃ πηὰ ἄθμὴ Ἠπβύρθη Τρ σαη ΗἸΘΠΘη, ,ἩΠΗΐθι; ἀπθ, Ποὶβὺ 68, 
οὶ ὅδ8 Βῦβθ, γ78 11 65. ἴπὶ ΕἸ βύθυθῃ ρΘβομ 6" ἄθπη ἸγῸ" Βὅβοβ ἐπί, παβὲ ἄδβ 
Τλομὺ, 448 βοῖπο Ὅ  οσῖτο Ἀϊοῦ ρόβοιπ γοσᾶθπ" (0 0}. 8,90) πᾶς ὐγὰβ δῖ ἵπὶ Πα ΚΊοπ 
ἐγοῖθθι, ᾿δὺ βοιν νη ]1οἢν. ἀπο παι χὰ βαρθη" (Ἰρ᾿.. ὅ, 19}; 8118 Βα κυ Πορίοι θ5 ἀδ- 
τη ηἴβομθη ΤΡ Πη5. ἀπ 8116 ΘΟ πα] Ἰτοῖ θυ ρ βομ θη. ἱπὶ Τ)απ ΚΙοπ, νὸὰ θη 
ἸΊπάθεπ ον ΕἸΠβθουηἶβ, ἀπᾶ 81165. γὰβ Οὔθα δύ, δῦ Του ἀπ ροβομίομξ γοπ ἄθη 
Κίπδονη (65 1 Το θ8. Ἰ)8ππ οὐ Πὔν᾽ οΡ ἀ6η Θίπη ὅθ. Βοχοιομπππρ' ἀίθβον θοϊᾷθπ 
Ἡδια] πη ρΒΥ  ΘΙΒ6} : 918 ἰδὺ ὨΘ ΓΟ ἢ]8η γον ἄον ΗΌΤΘΥοὶ σὰ ΠΙΘμΘη" ἃς κα. ἀθη ἘΙΟΙκθα 
ζὰ πϑμᾶθῃ σοπὶ ͵δβέθῃ πη ὅθ᾽ ΕἸΩβίονμῖ5 465 ὙΟΥἄθυθοπβ πο ἄσπι Αὐΐρδηρ' 
ον ἥοππθ, ἅϊθ τιι8 8110 ΠΟΙ] ΡΊτοΙῦ πη 81168 Το ΘμΒΠ1ουὺ Ὀρὶπρὸ, ποῖ ἄθμι  ͵οσίο: 
ΒΘ 6 16 Ηθνοροῖ" (1 ον, 0,18). Ηπσοσοὶ Πδχθιομ πο ἄϊὸ θοϊάθη Αὐύθη, ἀ16 Ἅ61- 
Τμσπηρ; ἄσπτοι ἄϊο Πέχηοπου. ππᾶ ἄθη Τυνέππι ππᾷ ἀϊ6 ὙοΡου θηἷβ ἀθ8. ΤΟμΙρΟΙ8 
(658. 116. Οἰδἰβέθβ. 6. Αὐπβάνγποισ: οἰἰπίθν ἄθπι ΕΘ] Προη ΠΟΥ Ἰδυθη "οὐδ ῃ πὶ 
118, ἷπ ἔτΌΠον' Τιΐθ 08. ἀπβύθπ Τμπ| (06 ὶ ον Βονγίν πῃ ρ) σὰ ΒΟΒΟΒΙ] ϑαμῖρθι, ἄθηῃ ἴῃ 
ἴππθα ὑυϊὺ ΟΠ, οἴη ππα ἡχολπῦ ἴῃ πηβυθη Ηδυχθη. 1)85 ἰδὲ ἀἂ5. ποπξοβέϑτπθι Π 166 
Θομοί, τπὶ ἀοββθα 8 αἴθ (ον παῖς Ὁ ἀπ Θαδν θυ πϊτητην, σοιιβ ἄθπι Δ οτὲ 
(108 56]. ῬΑΌΪΙΒ. 8. βοίπθη 118] 1πρ’, θη 6" δαῤγοιοῦ : 7858 παοῖ ἀον ΟΡ ο ἰρ τοῖν, 
ον ἘΠ ραν τοῖν, ἄθια (Ἰδιθοπ οἷο. (1 ΤΊπ, θ, 11)"; ΘΌθπΒο δὴ αἷο ΚΟΥ ὨΟ ΠΟΙ ; 5,885 
Β᾽ῸΡ πἰομὺβ ρρόβοροβ 818 αἷθ Τήρρο, ἄἅτσπμι Ἰδροὺ ἴἢν πδοὸ (Τ ον, 14,1)5. ΤΊΆΡο 
αἴθβθὰ 80 η 6 ]Ποη Ταπ δυγοίοῃτο ον 56]. Αργϑιιαπι ἄρῃ ΤΙ] ομθα ἀπ Ὀγϑοὶιτο 
18 βαπιὺ βοίπθη ΘΙ Προὰ ΕΠρ6]η ἃ15 Οἰβύθ ἴῃ βοὶπ Ηδπβ: 8ὸ χαρὰ Εσθαδο Ὀοὶ 
18π| ροῦοσοι ππ ἴα οαοτηῦθ6:" ἸΒ Π]Θ ἘΠῚ, 

Διυμιαπάϊαμροι ἃ. Κ΄, Θο4, ἃ, ὙγῖδΕ, τὰ Οδεέίπροι, ΡΙΠ]ο]ορ.-μἰδέον, ΚΙ, Ν, Ε. Βαπᾶ 18,., 14 



108 “. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΕ, 

ὁμαθο δ οὐδιοςς ον ον τον. νον Βθαο δῶν [κ᾽ «ορϑί βϑδοροοο Δ έϑυ 
τῷ ἰδϑϑμο ἰοοι μιϑαΐγ τβοὶ ἰμιϑὺ ὁμαδν αθο "βου οὅ Λιοογ [αὐρσιϑϑοο : μοὶ ἰβαϑνδον 

εβοΐΣ οὐ ὅγοὶ οἰδ αν ας λοις, τωυοῦν ἰΝϑθοϑας [15 λλοο μεδὅαϑ; μα Ὁ 

τϑϑ ομϑ έλορο [βο  λλοο τβ.Ὁ) μῸὴ πϑ.,. μου ,ἡϊ οδμν «οοἱ "μὸ τ» 

το μὸν ἰλαῦρθϑϑου [5 αὐοΐοο. κυρ μϑγδοο ἐθιϑι [γο ββνυωθο οοΐν. ομϑὸ ομθο μδ5νο 
49) ρῶν αϑοο : λον ὶ ον ῬῸ5 ἰῴναϑο Βῦο ἔκθομος Ι6λογὺ ςοομἤϑναο : μαϑᾶ ῥιοοὶ ῷ 

τὰς 5 μαι βοο ἰϑμϑον [ῥα θ᾿ ϑιιλοο ϑυλλου ῥ{ο ξάϑμϑο ζκάλϑον ᾿οο τἰμοοῦ ΜῸ 

Ὡοιοδ ον μοὶ ἱμιοῦ μὲϑ. ομαδναθὸ ὁ ἀμ ᾿ς ων ὁ οὐλον ολϑοθ, . ον ϑὶ ἐθ τὸ 

(610) δε δομδοα κι δυΐγο. ὀαῖοο μοβνοο μαθν οὐο. ἔρμα υβοασο τ δοΐγου οἰ: 
ἐλολνθλον μαας 5 ορϑ θὰ μιαυΐγο ἴον οδαυβαλο (θυ αδ, οὔ δὰ5. ϑμν ἐμ) 
οἷο Β.5) μκοΣ ΚΘΗ ὧν ἰδθιϑμο λαϑορο [κοΐ γος. μμανας, μο. βοαθα ᾧ οὔνδϑ 
ποῖ. ορλαδς, ΟΣ.) βορος εἰδαιυοῦ αυρῥιροὶ ἰγομο οἷς. φϑιμβο ἔώμβοο θεὶς, 

'ὸμ μου ὼς. ἰβϑϑϑο τϑῦνϑ ἐδ ἰμααοί μάλ δλο ἐοὲν ἐὥδϑΣ Ῥϑδαϑο ϑν [δα ϑδο 

ΡΒ. ροῖο δ αν δ ἰμαϑὶ φοομϑν μὼ 9 55 ἰδρο μον. 

«Ὁ 45 εἰδο ἐν ομδν ον απο. Με μοον ον μαῦρο μββδαθ .. ἃ 6. κα 

Ὁ μρὐ οϑρὸ βοαθ μϑ ββιμο κὰν, ἰμλδμονς ἰκομϑὶ ὡΣ τοὶ οἰδδαὺν ΠΣ 

Ξιϑομαθσν ᾿ϑλοδ ϑοβνο λας (οὐἱ μτογος ὡς. ἡόμϑο (5θοι --- μα μϑ βαρ οὶ, 

εἰοοῦὶ μϑδ οἶν πορθῶν ΝΆ θυ (οἷν μοὶ : κϑοβολαϑοο θα αἴλο δὲν οὔ ομϑὶ 

ον ἀἰςς  βαδυ» . ορ (οομσῦ ἰϑαονγ μι δμ5 οθο ὡ δας, Ὡς ξς ἡμο 

-οϑντ Πὲ ον ρϑῶς  ονοῦοο μΔδιϑρν οὐ ἔκ αολ  ἰδδαϑὺ ὁμα 9} [οϑ.» οὶ 

μμο [μον (᾿υαβο μας ἰο βαοδ οι μὰς ἰγομοο. αϑϑν μὸ οον μμ0}} αϑϑϑδο 
ῬῊΞ Δ  μοοιν ον, μὲν ο .5}5637 : μοὶγ ϑάϑοι ὧοἹ ϑομίμμο μαθν οἱ ἰξς, 9 
ἰλαλοῦ δ οξαβοῦ ὕομϑο : ἰβοιαν λανογ (Θοιμαϑιμο (ϑολα φάθ Νὰ λλο μὲ δα 9 οἷ. 

49 δακοο λανς μϑυρο «οι. . ἰοδὰ Ο) ασςς, μϑρονθον οὗ σρῦο εἶδϑα ὁοο 

τὴ οὐομοθο ἰδμαςο συν βοιαν κο μϑιοαν δωβδύροο, ἰϑϑλλονμο αὶ ἰβθια ΘοιΣ 

-Ὡ- εἰμ δῷ μοὶ ον σ. μὸ μον δῶν ὡϑοβ (ϑοαύηδιιοο 
ϑοιδιᾶβιις οἱ Μὲ. βοῦν "νι )ο (ϑβμαθν μκροὶ γῆς οὖν ἔξιςθθ ρῖσ οῦ θη το δνο, 
τὐδυδο εἰπῶ Ἀϑι οοἱομις κιόλας οἰνα,οίο βαθμοῦ ϑῦνϑς δον εἰκμολ ἰεθοι 
δον αἱ ̓ϑδιλλαλο 1, μον τωῦϑι ιϑἰο οϑοὶ Ὡς Βαο «ἰϑομοαλο ῥὸ ωΐω ζοομαθν 

,ϑομαϑὶ οὐ δ 69. οἱοιδὰ Ωρ ϑδῶ ἔμμα ἰγόμοο οόϑιο :ἰλοϑα. ἰϑομαθ. 

αϑδοΣ μυδδὶ |ϑ85. μϑο. ἐρο ιϑοθναϑο βκκλεϑο ϑομαχυλο ορθϑο τοῦθ βαϑν ὁο 

οἱ τωδια ἡ Δ λμο οἱ τ λοϑιλαλθο ἣν λλο οἱ ἀρὰς ἰο οἰξαθὺ οδοσας ἢ οοῦθ Θ9.5 

-- ἰδομο ἰβα μϑο ἰκο!. ας οδδιαιθο, ϑαον» τον. αὖ καὶ ἰδ "δ. 

ἡ ϑοδνὶ ϑοοδ.)γο οἶδ ὁ ϑρονς, πὶ »ὸς Β΄. ἀὼο (ολν Μὲ ἰμὸ Β΄ Ὡς 65 
μιϑδδ ῥο οἱμοὶ : Δ λον ὥομθ ᾷς ς 9. «Θιλῥλο οογαϑ ον, ο οἷς. Ρμὸ σσαο ' 
ἰδμαὸς ὅδ)ο εἰ διδυθῦ ον ᾿α οὐἱ Νιβορο οὐ ῦϑοΣ ὡς ᾿ς 5.Νὰ5 ἰγοὶ μὲ Ὁ μθδοο »}ο) 

ὅρλδνο . μϑμαο αιδνγ οο᾽ οἱ ΞΔ 5 ὧὸ ἰβογομο δωΐς οἱαοὶ» 'βρααν ὑὰβ «ὧὦἱ 

δδιιὀΛ,.ι. Β΄ Ἢ 
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67. ἰ. χϑι ψο ῳς Τὶ ἐγυὼ τὴν τοῦ κοσμου τουτοῦν συστασι» καὶ τὴν τῶν 

στοιχειῶν δνξογειον πον τὴν ξογ σιν του οργῶμνου τουτοῦυ πῶς δια τὴν τῶν ευτολῶν 

τηρησιν αν γενόμενον τῤουται. αναληιθει 5 ΜΕ τ χὴν ποὺς τὴν ἀγιῶν Τριάδα. 

ΝᾺΣ τὑγοπῖρο θηπθῃ 4858 6] 6] π]η8 Ὧο5. Ἐπ βίο μθηβ ἄθν γον  πρ ΟΠ 6η. ὙἾ οἹ ἢ 
απ ἄθη αὐαμα ἀπβύὸβ Πδβϑίηβ ἴῃ ἴππ ἀπ γϑυπτη Ψ}] βρᾶθον νὸπ ἴπη ἴῃ 1616 
γοῦν] Ομ6. ἀπγουραπρ]οηθ γουβοχε υοράθη, τὰν ϑγθηΐσα Κϑηπθη 880} (Ἐ8 ρ6- 
πιο πηπίβυο 8 Ὑ Ἰυΐγοῦ. ἄθυ' οἴηχθίηθη ΤΠ]οπθηΐα, [ πρὶ ἈΠΒΟΝ παρ πη ΘΙ Θ Πρ Πρ, οἷ 
“16 ἀἴὸ Ἐσᾶδ οὗνναβ ρου ον, (8.5. 11 πιο ρ]οῖοπξ, οἶπ ἄπτοι ἀ85 (οθξρθη σὰ 
γΟΙΠΊΘσθη, γῖθ Ὧ5. 5860} Β6] ῦ ἀπ τοὶ πρ, τσ αἴ Τα οἴνγαβ θοορὺ ππᾶ 
ΟΡ γιβομῦ, τίς ἄδ5 δποι δυ]θποιίθε ἀπ ἴονπιῦ: 1665. δἴπκοῖπο Ε]δπιθπῦ γουϊτα πα δὲ 
ππη8 ἀοοι 6 πὶ ΞΟΠαποι βοῖπθ θοβομῦθνθο ρΟΠΘΙΤηΠἶβν 0115 Βοαθαίππρ, ΟἸ͵ΠΠ (85 
γι του ἄϊθβθβ Ἰοροπαϊρου Τηβίνυσποητοβ α, ἢ, (08. Πμοῖθ0 5; τῦϑι" γουβίθῃς, τυ 18 
Ξθ6 19 τγοβϑδα οι πὶ ἵππὶ ἴῃ 116 βοίπθη ΠὉ1]6 γα Π θη δῦ, τῖθ που θαι 
βἷο δαΐ 1ππὶ 8116 ὙΥ̓ δμα]ππροη (οι Ναθαν) παππᾶ ἀἃ8 [200 (Δοὐίδβ. βρίοϊα, ἀπᾶ τΐα βθ 
ἴῃ ἴῃ υμᾶ ἄαστοϊι ἴππ ἵπι “αβίατπιο ἀἴοβοβ το ΠΟ Πθη ΤΠ ΘΌθη5 1666 ἡπμοι ἀΠὺ τἀπα τὸ 
εἷο ἀπῇ ἰμτα πτῖθ οἴποιη ͵αρδη πῆ ΨΊΘΡοη ὈΘΒρϑηπὺ βύο]χ οἰπῃου πνὺ πᾶ ἴΠπ ἰπὶ 
Βοἰδυϊρου. Ηϊρροάτομι ἀμ" αρθη Ἰδβύ, 18. 516. τηῖῦ 1]ιπὶ οἰ παϊθηὺ ἴπ ἀΔ5. ΠΔΟΪ6} ἐπὶ 
ΟΌΘΤΘΠ « 6γτβδίθπι, γΧὺ 516 ἀδπη Ζ βδιηπιθη. αι α θη. νοι 8116 Α αἰδύϊοροη θ6ὶ ἅδν 
οἴπου Ἐπ. ἄδν 10. Τυϊ τ ν, οϊάο ροκυῦπὺ ταν ἀθν  Ἰζσοη8 ἀν ΟΡ ρήτοῖ  “, 

08. ». . «. Εν τοις ἀγιοὶς ἀγγέλοις περιόδεια τοῦ νοῦ ἔστιν ἐν δὲ τοῖς 

ανϑρώποις περισδξιις τὴ ἐπιϑυμιας" ἐν δὲ τοι δαιμοσι περισσειις του θϑυμου" λε- 

γουσι δὲ ον πατερὲ τι οἱ πρῶτοι πρὸβ τοὺς μέσους δια στόματος πλησιαζουσιν οἱ 

δὲ τελευταιοι ποὸῦ τοῦς μεσους διὰ τῶν ρινῶν. 

Ὑγ1ν δε σθὴ μον, 48 4116 7 ΟΥ αυἔσνσθβοι ἅϊο ροπιθτιβϑηιθ Τρ ΘηΒομ δῦ ἨΘΌΘΗ, 
ἴπνοη Ομασακίον ἰὼ ἀΐθβθα ἀτοὶ ΤΘΙ]θη. σὰ ΟΠ Θη, ρου 50ὸ Ὑ16 ὉΠΒΓΘ β΄ Ιου. 
Τὴ ἴἤτοπι γοεα Πρ βοὶμ Πἰορὺ, ἀαβ 5ἷθ αἰ Ταρομα ΒΘρΘισθα πηᾷ ἴῃτὰ ρορθη ο ]ἶσοι 
Ῥραηροπ. ΖΌΗΣ πἰοαοτγανοἰτθι, ἄβπιῦ 5ῖ6 πἰομὲ τγουάθη τ ῖο ὅον ΟῚ (65 Βῦβθρῃ; 
ἘΠ οπεγατιεῦσοα (λογιστικον) ἸΘΥΤΘῚ 5186, ΔΒ 516 ἩΪΟῦ ΐββθη πη ΘΠ ΘῺ 65 
πᾶσα νγοίζου, {Π{π0ὸ βοϊοου ΚΚἀπιρίοθη. πιστὰ 16 Ἐν μοῖδ ὀσρτοθὺ ππᾷ ἄδν Τομπ 
ἄδππ χὰ ρού ρθ28}}10. {01 ἄδη ΠοΙ]Προη Τπρο]ν ὩΡΟΡ ΡῈ αἴθ. Ὑ σηθη" πιοιὶ 
οἔνγα γοῦ Ναῖπι, βομπᾶθυη πσαρθῃ ἰπροβ ἰἜ ροι ΤΎΪΟ 65. σῦτῃ Γἠομδ, ἀπὰ ᾿πβούθυηι 
βἷ6 ἔνοὶ βίπᾶ γου Βορίονᾶβ ππᾶ ζοση τπιπᾶ 510}. ἔγθιθι ἄθρουν ἀϊα αἴθ... .. (οὐϊεβ 
πῃ Κοιηπιθα. { 516 βἰπᾶ πὶ ἅν Νἅμο ἅον δα ̓ δδίδ [6165 τιμδπββρυθ οΒ ΠΘμθη Το 65, 49 
εἷο πϑῆπιθη πὶ ΗΘ Πρ τοὶ νὸὰ ἄδηι Τομέθ ἄθν αὶ ὑπαὶ ον] θαομέθη τὰ Βούθη- 
ἄϊουβίο Οοἰΐοβ ἅϊθ, αἴ ἄδβ Τιθῦθη ρου πηθη. 50]]6}, --- Τὴ ἄρῃ ἩΓΘηβομου {0 61- 
νἱορὺ ἀ16 Βορίονᾶθ, ποῦ ππι ᾿πβοΐθυη 5ῖ8 δῃ δἴμθη 8116 ΤῊ ΟΡ 6η. πιπ θυ γον ἔθη 
Τιοῖδ σοῦσπαοπ εἰπᾶ, βοπᾶθτη 65. σϑῆηρ δπο} δα! ἴσα Ξ'6618; 68 ὮΡου σθρὺ ἴῃ ᾿Ππ6Π 
ἄϊα Τῆρθθ απ ἄδθι (165611Π]ρ]το ἐβύσ!οὶυ, 816 Ἰοῦθα τὴ οἰπᾶπᾶον ἀπ Ἰ1Θῦθη. ἴπγθη 
ΘΟΒΟΡΙΟΓ τη} 815. 510}. 56] 5, ΥΪΘ νἱθ]6 πᾶθοη χὰ 81|1|6ὰ οΐθη βἰοῖ βοὶ θϑὲ ἴῃ 
τπὴϑπ πη ρ Προς Αὐτὸ ἴῃ ἄρῃ Το ρθρθθθη 818. ἔλθοι ζθπρον Τὺ αἰ ΤΡ ΚΟπη ηΐ8 
Οοὐίοβ! ὙΙονίθ]α παῆγθι ἀἴοβον σϑηχθη 6] γα]οῦ ραβαρῦ, ἴῆγοη Ψ ουυγϑηαέβῃ, 
ἅδη Προαᾶοπ πᾶ 8116π Εμρθ ἄθη ΑἸΒΟΙἸθα ρορθθθη ππᾶ 8116 Τὐϊβῦθ ἄθ8 Τιοῖθ65 

ἄστοι βέσθπρο Αβίσθβθ δυβύϊοκε! Δ θηπ 518. δἰ ππηδὶ δὰβ οι ινγομθ, δὰ8 Τυυύθχῃ οὗδΡ 

ΤΠ Ιββοπῃ δὶς χὰ οἰ μα] Ἰοοῦ. βοῖδο ἀρουρίηρθη, θ6 6] 58 βοβοτέ μϑῖβε ἤίοπθ. γὸπ 

ἄδοπ Πέπποποι μὰ πἰθ οἶπον θα Θπρ π ἄρῃ; ΟἹ Μ01} ποῦ ὅδ ὐπύθ ΘΙΣοπμθη, 

188 οἷα Ερμα ἄθββθιθοη, 6518} ἰϑὲ ἴππι ππὰᾶ βοίποη πρ6]η. αἴθ πὶ Ὀθτοὶδοῦ, 

αν ΤΟΙ σου οἰπίρο ΓΘ ΡΒ 8118 δι" ὙΥ ΔΕ ποῖ δ, ἀαβ ὁ (ον Β86). ππη]ςθησθπ 

Καππ, ἰπ ἀον Βοιν! εν βίου ΔΡῸΥ Ἡἱο 5 ἄδνου. ΠΔβ ἅ8ν ἀν Ηρ Ἃ865 Βύξρῃ 

χαρυδὲ ἢ6] ἀπ ἀ4Ἀ} βϑιποβρ]οίομθη Εἰἰπᾶβν δ᾽ ΕἸπδβίθυτιβ νΊ610 Βἰπᾶ, ἄδ5. Ὀοζουρὺ 

ἅϊ6 ΘΒ, «. Β, ἴῃ ἄθπι Νϑπιθη Τιθρίοη οὔθ. 5ο νοῦ ἤθ]θι 516 ἴῃ ἰπσθῃ γον ορῇ- 

Πομοη Ποομπαί, ἅδβ 5186. 85. ππύθυμδηπιαη, ϊ6 [θπθαι ΠΟΟ] 6] θη ΝΔΤΆΘη ΘὈ1Π- 
1415 
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Θλμυῶο οοΐας, αϑιρινν ς κϑομοοσον,, αϑο}} Ὡοὶ ἴοδς Ναὶ ἰδφθοο Δ αροὐ ἰγοὶ 

οἱ ὧς αι θοῦ τομάς, Ομ» υὐμμοὶ μα 1.15. ῥὸ Ῥοδβδοο ὶ υμάθολο βαα οϑι» 

εδωϊμμοοὶ ἴοοι [ο ᾿βαῦ μὰς (ϑομαθρθιος λον ἰδοοὺν ἰμομδν ὡν ἰγογρασος,. ἰοβ» "}) 

φῦνα λ3) οϑο  Σ, μι ἷν ο ἰοῖδαν ὁμονι δὸς ρυδοο : φοοοι» οομδοΐ οὔ μὰς μοὶ 

οϑῶὸ Βοαϑ μϑ ᾿Ξ νον : μοὶν σοι ὧδ [μόθον ιϑοῖν. ΜΝ μάϑοδϑοο ουϑον.,, (οοὐα. 

ἰβομθα, λαϑ.» οἱ ἰμο Οἰβοον οἷς ΜΔ οὖ οὐδ μασι κυ οδοΐγ μϑιρο λον 

50οὐ ο. ϑρϑοο, οἹ υὐοίδδκ μὰΐ ΟΝ δο ὡσαθῶς, ὥρον μυῶν, ἐμιϑοὶν νοὶ οἶδας ξ5ο 

δὴ ἰγοι θολὸ βοα, Ἰοςς 3}}) μααδι μοι θοὸς Βοαθ δὸ ϑόμδδο μιϑὸν οὐτος Ῥγὴο 
φαϑο υἐδούδολου [κϑὸνα.ο ἰδ, καὰς «ας Σ᾿ κϑοια  γδιλϑοσ ἰοςςς, ΚΘ μόν «οὶ» 

ϑορο λονς εἶα ςοομδωΐν υμοΐγ μοὶν ὥϑο Οβνι μον ον δ ς ρλα ν κᾶν 
Δομοος, ἀοδον (οι αβιυμοθον,, ἰαλλθου οον ἰγοις, αὐμὸ ἔραν μοὶ τβαΐας κοομδοί, 

πὶ τ Ἄβονοο }} [ον τος μα θυ κς [μα δυθν φολλαθιϑδ ὡκδκα  ο μα 

ον. ἰμοῖ, ἰκϑοιο. μ,5. γωααθ ϑοβὼΣ δῶ ᾿ς ἰλαυμοῦ ἰδϑι ρας Νὰς Ιωυαο 

μὼ  αμ5. τὸ. ἡόμη οἱ οι κοιρο ρρο οσα ἰδ οὶ ὁ [ιὅθογο ἴμϑα αν οϑϑΣ 
ἐκας 5 οὐδ ἡ ἰμβα βαῦο ὡς τοῦ δας ἴδοις ἐϑς ῥοὸς, ᾿ϑιδὺ Μμο »Ἂ»- ὅμα) 

δος μϑρο ἀϑιρο ἰοῖδν ἐο κὼΣ (οὐδιος «ϑοιδαυμοαθ μας ἐλ Ἀν. κῶν θϑ 

ιἰϑἰο . ασϑν δὶ ἰδϑβδο ἰδ ν βοοῦ οοὶ οὐνοὸς, άϑρας {γ βκαλίθῶς οοἱ κου ἰ)ο] 
ον Βα αν κ᾽ ὍΝ ἰδαμα, Πα ϑαλυο [μα κκσΣ λοῦσαν, οο) οὐδ οὶ, 

ἰδοῦ 9 ὡδῦν οὐ ϑοβνν «ΟΡ ϑΣ οο) οἷος Ἀο ΠΣ τὰν 

" .ον Και’, μόρα. ἰμΘ ὍΔ ΜΝ». οοὴ . μοΐγ οὶ νον «οἷος ως 

ϑοίδοος, μο,α. δϑοΣ ο ΣΆ [Ὁ ραδλϑυ οον οὐδιῷν Νωΐ «ἰβαυμο [αὐλοίνδϑο 

«ἰϑμαο βαᾶας 5 ιϑο κοῦ ον μδδνι κόγϑο μο) δϑο υἹωμδϑ »όας Μὴ 

μοὶ ἰπονς οἷς, δι, ἰδ μ5 ὡδϑν σον» μον οὐ ον. ἰδϑαλάλα ἑπων τον, βορὰ. 
βὸ . -οιοδο ϑυομο ἰλοθο Νυλο βϑαδάιθο (οϑυϑοϊ, τῳοῦλο ὁ ὥδῳς Ὁ ΟΣ» [6 }) 
"μαι Ὡς ἰδδδο ᾿οαλ ὑλῶν μας Ὁ οβνοΣ οἱ νας, ἰγθιο εἰμ ἤμομ ἐο τὼ 

«οὐ όὴο Ἔσο ΝῚ αασϑ μς ς9]. ονρὸ μδαα οὐδόν μᾶρο ||9]0. -ομὸ 

ΚΟΘῚ ὡς χοἰ. μοῖμο αὶ βοιαδνο κύον, βοδ μλϑ μὲς Πιοδιῦδθοο ἰλολλμυ 

ἰδρδς, ἰοδβδδοῦ οὐ. οιοδωὶ ἰοῦ φως αδνν νν κ σν κΥνν ἔνε σϑαΣ μω 

ϑηο (οὐ μάας [}) εὐοοὶρ ἱομ οἷνς δυΐγ οονςς οὐδνοο εἰδαυρο ων ἢΣ 
δ; βϑαοο οἷο. δοΐν οοὴ βνϑγο. βαλᾶς » ζϑοβνον 6} οἷς, δεν υἱ νς ΘῈΣ 
αἴλο ως ϑβϑοὰζ .ϑ ῦσα μον οἱ ς. Θλυλ ἰ.ἀθ οΣ μμαβρδου 

θη αἴδο ῥὸ ἑν ρων δ. κλαῖν οἱ Ὡς ὧν. ἱκολδ μαῦ! ἐναιλονς, ἤον ὀμδνϑν 
δωΐο. οδολδροδϑο ὧς λον δυΐο, οἱ ον Νὰ λλογ δυο. οὐνα ἀδναϑο διῤϑον δυΐ λα 

«Βοοιο μὰ ἰδοεϑ ροβνον ἱμοοὶ -ὠογοδυΐγ ορϑν μὰ μείους οἶδ Δ λ3 ΟΣ 

εἰ ι μι. Ομ ΝΆ οϑο δ. δα ἰδ δου. οἷς [λοὺ» κδκ9 λα θοὸς, μον 'δορο ΟἹ ῬῈ5 

δος ὁμακλο υϑλσοδοο ἢ] ἰῥοαυ οοΐα. ομοαιος δ ὅλον δος, Ῥυ ραν. οἷν 

ΠΌΣΟΝ ἰδδρῶς ΔΑ, οροολοθῦ -οδαὶ οοὴ, οοδο ἴμθας Ἀ. Βα 
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βομᾶο ὙΘΥΘΡΠπρ' 510} σὰ ταῦθ! ἸΚοῖμ ΔΙθηβο}} οὐ ππῦθ βίον 16. Ζτπὶ δηά θη χὰ 
Βάροπ: ροῦο τη ἂπ πο οὐδέ. Τὴ ἄρῃ ἘΠ ΌΘΙΠ]6η Ἡρθυγίθρ (ον Οὐἰπητη, ἄση 
βῖα τοῖν ἴβροση ρου !]οβοη ὙΥ̓ἼΠ]ΟΠ. ΔΠΡΌΠΟΜΊΘη, 06" Ὡΐο ῦ 818. πούνγθπαϊρο Ναΐαν 
ΒοΙκοσιθη μᾶρθη. ΠΘηΠ 80 ΓοἸ 5811 πῶ 816 ἀπ 80. ᾿ἰᾶββθη 816 ἀούίθβ Τ᾿ θη- 
ἈΠ, ἀδβ εἷθ πίον τὰὰ] ἴπνο γϑυθ]θπαθίθη ΒΚίανθη πη ΤΠῖθηθ" βοθοπθη, , ΠῚΘ 
ἜΠΡΌΙ Ὡξπουη 5.0}. ἀθη ἈΠΕ ΘΙ  βθη. --- ἢ. ἢ. ὑπ8 ΜομΒο]ιοη. --- γον ἰ  ο]ϑὺ 08 
Μυπᾶδβ" 1Εθὺ ψυγοὶ ΟΡ] Ἰτοίθου. ἄον ΠΡ ΕἸ ἄστιηρ χὰ, Εὐἰπτηδ] δὺς 65. Β᾽ πη ]16}} χὰ 
ψϑυξέομθη, πδοῖ εἰμ Ποιὸ Ατὲ, ἅμ π 1101}. σῖθ ἀον Ῥτορμδὺ βαρὺ: ΚῸῚ ὈΣΘΟΙ 6. 68 Ξοῦ 
τιρίποια Μυμπα πᾶ]186 ππᾷ Βρύβο}}" (15. 6,1}; σαπὶ δηῦροη ἱπ| ροἰβύροη. ϑίππθ, ἴπ- 
Βοΐδυι 81165, ψγὰβ ἄδ' Νυπᾷ δὰ ΤιΘιΡ τηϊύνοὐ ἀρ Ὑ Θυτα ΠΠΠ]ΠῸπρ' ον Ταῦ δ 
ἄδ5 Οομῦν ουηπύ, ΠΕΡ Μ{ΠῚ βασθπ: σὸὰ (οὐ ραοβαμπᾶν πϑ]θη 5168. 5101} τιηβ, τιπὶ 
τπὴ8 ἄθτνοι αἴο Οἰοἄδμίτοι, 16. [οι δὰ αϊθ ΤΡ σαν Ὑ ΘυμπηἱὉ οἰπρυξρθη,, σαν Τὰν- 

Κοπηΐπὶβ ππα Τιονο ἄν ΤΠ αροηᾶ σὰ θα νον,  Ὅ16 Τιού χύσῃ (416 ΤΠ) πη 6}) πεθυη 
50} ἄθῃ ἈΠΕ οΙνγοβθη (ΝΘ πβ 65) ἄπηοῖ αἴθ Ναβος ἃ, ῃ, Ὀοὶ 1 ρθη ΝΆΠοη. Πδποῖιοπ. 
οἷο ἄρῃ ΤΠ ῸΙπἰβρθυτοῖ ἀον Το  ἀοηβομα ὕθα ἀπ 465 ΤΡυ σα μηΒ. ρΘρθη. ππ5 ἅπ8, ΜΙ 
ἅδον Ναβο ἰκχᾶπη ταδὴ ἰτοῖπ Τριν 6 δα ποιιηθῃ, ὑγθηπ Ομσο ἀπ Ααρθη 16 }]6η, παν 
ἘΝ ΒΙΩΐβροσθοι ρομὺ ἄπνοι ἀἴοβο Τῦσο, Ξο οὐδ᾽ 816. 80}. πϑθη ουβμνδὺ ἄπ 65, 
ἅἄαβ βἰ8. βοβοιβίοιο Βδρίονᾶβ τᾶ βομπηαΐσίρο ΒΊ]Δον γῸΡ ἀηΒῖῸ Ὑ ΘΡΠΠΠΕ 56 ]16ὴ :; 
80 βαρ ΟΣ ἴπ δἴπθηι ἀπᾶτροη Κῶρ.: Ὠΐθ Τεπομθη. ΡΟΙ ΘΠ πη8, Ὀ6ὶ ἴπσθῖι ΝΈΟΙ, 
τοῖῦ βομηναύχίροι Βορίου θη πὶ ἀπ ρν ρθη ἴῃ πΏΒΡ 6 Θἴηπο Βο ]οοιο Το ἀοηβοπα ἔθη ; 
πὶ ἴβτοιι (ἰδβίδηϊκο ὑγοεάθῃ δῖ νοῦ ἄθηθη ᾿θπιθυτι, αἴθ (ἰοὐν ποῦ βοίομυ ΕΔΠ]ρ- 
Ἰκοῖῤ θορπδᾶοὶ μαὺ". ἩΠΕ ΘΙ γοβοα ποίβοη αἴ ΝΙΘηβομομ., Ὑ70}} 5ῖ6 ποθὴ πἰομῦ σαν 
Ἡδμο ον ἘπρῸ] ἰπ ἄθι" ἘΠ Ιτομ τη Π8 ΘΙ ΙΓΟΙΉΠΊΘ βἰπα, 881" 800}. πιο 80 {16} ἴῃ 
Βοβμοὶέ ἀπᾶ ΕἸπδύονηἱβ ΠΙθρθπ 16 αἷθ Τϑιποηθη, 

09. ».- «᾿. .4..υ. 0 πρωτευῶν ἐν τηι γνώσει, ὅχδι τὸν μετ᾽ αὐτὸν ὁ δὲ πρῶ- 

τευῶν εν τὴι ἀγνοιῶν οὐχ ἔχει. 
Τὴο" παγονσθυβὺ ἰβὺ ἴῃ Ἃἀ6᾽ ΕΟ ἔΠ18. 015 δὰ αἴ ΠΌσ 6 ἀθ5 ΤῚΘῚ ΟΡ ΒΟΒ]ΠΟ θα 

γουροῦνθπηρθη, παὺ ΕΠ ΟΡ 5100}. (θη. ἴῃ φύγον ἜοἾΠ6, ἄρον ουβῦ χὰ Ἐπτοπ μι ηΐβ 61" 
Κύνρουϊοβθη Ὑ θβοι ρΟἸτοτιπιοι ἰδῦ, Ὠϊηύον αἰθβοπὶ δύο! 818 ἀν! δροι ὅν, ἄθιυ αἴ8 
ἘΠΙτοππ ηἷβ ἄν ζὄνρουνγοιῦ ᾿ιαΐ οὔθ, 1018. σχὰπὶ οἰ βοιθα θηθα, ΟὟ" ἄον Ἐρβίο 
θὲ ἴῃ ἄθυ ΤΠηνγ ββοπίιεῖν δὲ Ἰκοῖμθπ (πἰπῦθι 510)“, Ὑγον Ἰκοῖηθ ραν νοι Βαὶς, μαὺ 
οἰἐχε ἴῃ ΕἸΠβίο  πῖβ ππΐον ἄθπι ροἰβερθη. (νοητος) ΠΟΘ. πη βομδαΐ ἰζοῖη οἴπσίροα 
Τάομι. [85 1δὺ ἅδ᾽ Εἰἰεαπιοιὴρ Ζαβίαπα (Ὁ) Ὀδὶ 81|1ὁὰ ἸζΊ πόση ἄθν ΕἸ πβύθυ πῖβ : ἄθημ 
ἅϊ6 Πούδη βομοι ἡἰομῦ α16 Τιοθθμᾶθη, ποῖ π]ο ιν [ αἴθ ΒΙΪ πάθη ἅ16 ΒΘ νυ ]οη. ὅν 5ο" 
Βομπο, Ζνγα οἱθὲ 65 --- γορθη ἀθΡ ΕὙΘΙ Ποῦ ἀπ ἀθν γον! ρον Απ]αρδ -- 
ναᾶθ ἴθ ἄθυ Βοβιιδὶδ, ΒΌΘΙ 516 ἸΙδρθη 00 }}1 8116 1) οἷ ΕἸ ΘΓ ΠΙΒ ππιὰ ΘΥΥΘΙΘΠ θα 
ἄδ5 Τάοι ποθ, ὑσθαῃ 516. βίοι ποοὶ 80. γἱ8] ΜΈΠ6 ρΌθ θα. 

τὸ. ἰ. «0. ν’ Εἰκὼν του ϑέου ἔστιν ὁ αξιωϑεις τῆς τὴβ αγιὰς Τριαδὸς γνω- 

σεως, μετ αὐτὸν δὲ ὧἱ ἔστι γνῶσις τῶν ἀσωματῶν, τριτο δὲ ὧἱ εστι ϑεωριὰ τῶν 
σωματικῶν, τέταρτοθ δὲ ὧι ἔστι συνεσις τῶν (νων. πέμπτος δὲ αξιῶς λογισϑησεται 

ος υγιειαν τὴβ ψυχῆς πεκτηται. 

Τὰ ἐπ} Ανέδπ μδθθι ἅϊθ ΤΙΘΠΡῸΡ σὸ (ον ΤΟ ΠΘΙὈΠ]]1ΟΠ]τΟΙθ ροβρυοομθη, Ἰ66οΣ 
υγίο δυβ Κομηΐο {8} δἴπθι ΤῈ] ἀθυβθ θη; (61" οἷπθ β8}}: 8ὶ8θ ἴῃ ὅθ᾽ ΗρινβομδΙ, 
ἅϊα ΘΟοὐν ἄσα Μοπβομθα ἀθθυρθθθη, ἄθι'" ἃπᾶθθο ἴπ ὅθι ΕΟ μοὶΈ ἀθ5 ὙΠ ΊΠ]ΟμΒ, ἴπ 

ἄον ὙΟΠΙΚοιαπιθη μον ππᾶ ἄν Εν Κοπη ηΐβ πιπ, Ὑ7ῸΣ ρΌπέ61' Ζ.88}}(9), ἰπ θυ Ταὺ- 
5866, ἄδβ ἄθν ΔΙομβοΙ ἄϊο Ζιιβδτητηθη ϑββαμρ' 8116: (Θβο δρ θ πὶ θἴπθπι ίθβθη 180, 
ΤΊμβου ΗΘ ΠρῸν πϑππὺ, 8 Β6ῖη Βομ ἢ ἘΒ ΠΟΘΙ ΊΒΟΠΙ65. Τηξονθθ86 618. γϑυβοῃ]θἄθποη Τν- 

Κοππέηϊββο βἰμα ππᾶ ἴθ ἩΓΟπβομθη, ἅ16 58 δα ποθ, ἀ16 μα μερ, 616 ἀἃ5. πη- 

ΒΒ ΘΟ] 1011 Γάομὲ δαηϊηπξ, ἘΡ6Η}18. 88 γο]]]κοιηπιθπο ἘΠΡΘΗΝ11 ᾿ἰδὺ ἄσον, 
ἄδι ἴῃ βἰοὰ ἄϊθ τυ κοηπτῖβ ἄον ἢ]ρ, Τα δα πθηπιθη. ἀανέθ τἀπὶ σὰν ππϊθον- 

ΠΟ Ομοι ΨΟΙΠΚοπαηθη ον (65 γο]οπαοίθη. Νδπηθβ βΘἰζοπίμηθ ἰδῦύ, Ν0}) ἔπι 



110 Μ, ΕΠΑΝΕΚΕΧΝΒΕΠΟ, 

ἰδδὸρ οἷον Μοὶ οϑι μῶν, οὐδίθρο, ἔξαϑας ἰρθις ἡ βεριδι δον ἡ βϑϑοααθ χιοο τἰδιαυρο 
ΟΣ νοΐ οὶ ἔγβοο ἰδόλδδο ν᾿ οὶ ἰδϑν ον ϑυ ὰς ἤματι. ὧὐἱ μαας, Π0} εὡοοὶν 
εἰ ϑανογίο ἰδοὺ ᾿οο λον. μοὶ τον 13} οϑϑ ὁμθι ὅθι κο γον εἰμῆᾶδογ !.56.00 
ὮΝ ἰὼ ν᾿ ᾿οϑὶ ομαϑ ἰδώμμαλο ἰρβαϑι φῶ οοὶ ᾷς ἰκυοῦ  μρὸ ]ο ᾿ϑλυλο 
ἱμυοῦν « μδοὶγ οὐ. ϑόμϑον (ρα. οὐ], 9 ΘΝ οσθοο.  οιακοαθθ βαωδδοο., βααῳ 3 
Θ9}} Θιδδωδο κοὐ δ ρ ἰϑίο "{ {|5..οὐϑ..2) οὐδ} οιἱαλδοϑ ὡδνδμο ϑίο βιϑοὶ. ἀν »τ 9 
μωϊ τοι, ἰδϑγο, οδο ἄλθο ὰς Ἀὸς κα] ἱδαοδνο τἴσοι ἰδμαθον 
ἈΒΟΝ9 μϑμβν κοῦιοδς ἰμὺ υὐοῦν κῶς ἐλ μλθν «Βαδας » ,ϑοῆδον υϑο}, οἷα. Νυΐν μῶν. 

51. οὶ ὀβνϑον λὲς ὅλο ἰϑϑῦσα οὐνο μμόϑαλαυ μ. δ). υρομαθα ᾧ ὥϑιο ρομαλοο 
δον σορο εἶμο Νὴ ἔλῳς, ἔοι «(οἷο ἰμὶ λλοο (ὡο δ λλοο κρονγο οἰλαλυμυδο 
οἷος. δωΐν σον. κὸν. ϑήννο ΝΆδρον «ον δ ομασα ἐς μϑο τοδὶ γακῦνς μοῦ. 
ἔϑιϑν Ἀγ μδϑανς, οἷο [.8) Ἀιδ.ο ἰκϑμθιν Μέξο, ιϑοβνιοννς βοήν ββᾶδϑις ν βᾶδϑυν βϑαοο 
ἔλα βδρο γῶν οι μ56, μθ νου βώσδςς, «να. ἐμαϑὶ οὐ. κϑοὺν γο.. μα σϑο 
Ῥδιϑαο ρῶν οο. δι ῦ! Ἰς ὕορθι Μὲ ἰλοοὶ καρ οἷς κροῦν ον ̓ϑδυυδα κοι ΘΙ, κὔϑνο]ο 
βοῦδμο ὶ μος, ομβδαϑο ἰϑᾶδϑν, Δ ρλοὶν νοΐ νὼ ϑὸο ἰδοῦν δο ἰλοία :Ββαδὶ 
ἐλ οϑορος, ἰαλνος ξαβοὶ» οὐ. Βα κὸ ἰϑδνυσα ϑομθ δΣ οὐδν ἰδ μ βοδδοΣ 
ὀΐο τὸ ἰγοβνιο μάλα λα αλο εὔϑν τόσοι» οἠαραλρασο. : οἱασι ιν [αν [ τὴ 

μαρα μ ὅϑοβ αθθοο τορβαῦ, ο. Θιλουο» κοΐ (οοβν9 ὃς γλι0. Ἀγ ἰμββιοὺϑ 
μαᾶϑ βὸ ὡῦα λθ "ὶ ομερ βγχῶς μοὶ «μα θυ κῶν αὐ μον μοὶ. ἐδιιάδν ϑιαυδο κῶν 
εἰδιακθ ἰδαιοδοι, κῶλθι λιβὸς ΘΟ.» τ ἰωὰ9. ἐο ἐπδον ἰδϑαυο ἰδ ὁ δόμος εἰοναθαν 
ἐΒαᾶος 3 Ελο7)}} Ιβϑὺ ὁθο . 13 αν βοῦοι βοῦν. «οοιδος 9) βασι λθ ομομο 5) 
ἄϑϑο δε τβαν ομαϑας ᾿σνο. ὡο ρᾶας 5») ἱδδύμ λῶν. ᾿ς ον. Μοὶ ῥὸ κϑὸ 
κε δι νν ἔτν φῶθ ρϑθναν [αλ οἰλμς οο αι δΝῶν 1.) βοοσο μος λβιοο ἰδ ὁ ροβλ9 
οἱ ἰλαύοθδοο μδν ον ἐμαον οἰδανρο ἰδαυριλον τον ἐδδομους βὰον ἰδδρ ὀρθῶν 
Μμο βοὲ - μοὶν δὴ γον -- - οροαος, μος ἈΝ. ΘδοΣ «οἱ ΟΝὰν ἰκομβὶ ομοῖν 
διδ  άας }|γὸ δας» ἰκλος οα ϑοἢ, δον ἰδοῦ ΚΣ (ϑοβνοϑ "μας ΒΘ 
ἰδῶ μϑίο δυδοςς μος, μγ ᾿ονὶ μονα ἐμαιοέγδοο 5) βαλθ . ἔμβιϑν μοὶ ὼο 

51 ἔδμμα ἰδ τον ἔχονθ. οὐνιοαρας, ἰδοο δον {λορϑὶ ομοῖγ μὸν φαΐ . οϑ) ὁ τλθ 
ὔϑαῦ ἰδ μῶν }|ν} βαϑοαϑὸ ἰδδωμυο ἰλαλούνδοο ὸ βθαο ονδο ἰδ "ὲ 
ὈΘΟΝ ΣΝ βλο υοῖς, Θόμ υμοὺν ἔδοι ον ́υθος μμὸ οἰῶ μοβδν νν φονν Ὁ τνν ἔτν οὐἱο 
ΟΣ πορϑους βϑρος, Ὁ] μμὸ τ οοὺ 0 Ολραλανο οὐ [προ εφόνομο βοιαιο [8..}}} 
ΟΟΙΣ μα λαϑῦ μὰ. οδὐ ον - - ἰο ϑοδ θα οἷν, Ῥλρο Μὲ . οἷος ϑναθο ἐγάθο 
«κϑῶςς ὦ ἰϑυδ. ὀρνδδο ἔθ ἢ» ἴθοις. ὧν ϑομ οκαιικὺ γκὼ5) "πὰ ἰμὸ 
«ΚΟ  Θ0. δ οί! τϑῦνο ἰμὰαν μα, οὐδοια. «Ὁ ομίο. κας πόδι ομοδθο 
εὔνομο βοιαισ (6 .ν}} οἰδϑαϑν λρλοὶν κα. νοὶ Ο ϑοβνον ἰδδνϑ. υὐοὐν ἰδδι ρα "Ὁ ἦ 
«μοὶ οδὰ; 5 «9} αδαδ ἢ}! ἱκο οοα "5. τῦϑο σοῖς ὦν λα) «θαδὰ |.5.09 
: ββαδαδαις ον τμροζο, : οἷος ᾿οχαλο ἰμάλϑο οὐκ ομνιος βαοῦς, (οἷο μμγλο οὐ 89) «(᾿ὺ 
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ἅδον, ἄδν 416 Ε]τοπη 8. ἄον Κὔνρου]οβου Δ ὁβθὰ μαὺΚ,, ΑἼΟΝ ἀα8. ἰδῦ οἷπθ ΠΟΙ16 
Ἐπ Κουπ  πἶϑ, χὰ ποοῖ ἢϊι (ἐοβομῦρίο, [Πρ 6ὺ αἴθβο βίααπῦ ἄθν συροῦθ αν: .1}16 
ἘχΚοππέπὶβ ἰδ ταῖν χὰ Ποῦ, οἷα δ τιᾶον, σοροι ἄδπ τηοῖπο Εν πο Δαβροιομες 
(ψ 189,.1.). Τθ).6ν οἰβίύθβιμιθηβοι, ἄθββθι 6616. ἀαγοι ἅϊ6 Τα οἷη ΘΡΙΘρῸ] ρϑυγον θη 
ἰϑὺ, ον βίϑιξ 485 ΤΙ} ρον] οι ἀπ γουβϑύον βοῖπο σ ἢ οἰ πη 8 0110} Ποῖ ἰὐππσαο, 
ἄουῃ (ον (ἀοἰδίθβιμθηβο στὶοιξοὺ 1165" (1 ον, 2, δ Β0 γΘΡΒΙΘΠ ΘΓ 810]. ἴα 
Βϑ]ιθποι Πθραηρθη (65 ΟΒρΤΟΥΒ, ἤδοῖ ὅθ ονῦο ἄθββοι, (61 οἷπ ΘΡΙΘρ6] ΜᾺ 
πα ἴῃ ἄθα ανιῤίου δαὐν οι τσασᾶθ: υνῖν θηπθη βοῖπδ Απβοθ] νος (Τ] Οὐν. 3, ι). 
»Ὠυϊθίθηβ. ἄθυ, ἄν ἀκ8. βοϊβυϊρο Ὑ οὐδε παπ18. ἄον Ἰζὕσροννγοια οβιυχυ". ἃ, ἢ, ταῦ 
βοϊβυίροιη ΒΠ1ΟΙς 4116 Τίηρθ ἀἴθβον ἊΝ εἰν πούγδοιθθι, 59}. Θϑάδηκθη τηδοινῦ ἴἰ 8: 
16 Βομιδρίαπρ' παπᾶ Αποράπιμρ,, 1 ἔθου αἴθ ρ'ϑβθἐχυμβ βῖρϑιι Τβθυνοριηρθη ἀπ τπδυηῖρ- 51Ὁ 
α!Πἴρθη ΑΥ ΘΟἾ 1561 ἴπὶ ἀ1656:" Β᾽ο θατοι ΔΓ] 6, ἄθον Ἰπσθη ζνγθοῖς απ ἴπσϑη Οὐτπῇ. 
Αποῖι ἄα8 ἰδὲ οὗτγαβ. Δα ἀουθατθβ, ἀκ5 ἰπ ἀν Ηδπα ἄρββοι, 65 488 βομπῖ, Δ]1οἷη 
Ἰοὺ ἀπ 488. 6Ρ δι5 Θἴδα ἀθὰ. Ἢ ἀυαῖροι χὰ ουζθηπθη οἰ,  Ὑ]ορέθηβ 46., ἀθν 
Μοιρίβηαηϊβ ἄον ἮΥ οἰύοπ πα"; πηύον , ΝΥ οἰ ἔθη “ νουβίθὐ σὲ ἅϊθ (δπουδἝίοποη ππᾶ 
ἘΠ νυ] Κ]απροα πὶ ἄθΡ Ζοῖδ πη ὅπ} ἄϊθ ἀπο] 1616 Τιὔμηρο ἄον Ζοῖν, Ζα ἀϊοβοτῃ 
ψουβέξπαηϊβ. σϑμῦνοη. ἅϊὸ ΕὙΕΙρΌΙ,, Ὑγαστιπι νυ] πο ῦ παβδιητηθη 1η ἴα ΑΝ Ὁ Ἰζοπηπιθη, 
βοπᾶοσῃ ἰπ (ἰδπουβίϊοπθη, πάσι αἴθ Ερβύθῃ. ΔΌρθιθη ὑπ ἄδπῃ υνϊθίθ" δηᾶγο 
βομοίπαπθθν, γϑστπι γῖν πἰοιῦ 4116 οἷπ γο]]ΠἸΚοτηπιηθ8. ΑἸδου Πα θθη, βοπμάθσ. π8Ὸ 
ἀπα πϑο} βὐπέθηνγοῖβο ΠΡ ΠΟ βθη. ὑπ Ὑγα πὶ ἃπι ὕπᾶ6 (ον Ἰυπ ν] ΟΠ ππρ' ορϑὰθ 
Ἠδαρα τἀπᾶ ἐαέρηϊοβο Ππῖο Κοιηπιθα. [ἢ δἰποπὶ ϑπτοπ ϑἴππ ψΘυβίθ ἢ} 61" 8ΒΌΟΠ, 
τῦἱο ἔρῖπον ροβαρὺ, απΐθι , δ] ἀϊο παρορτοησέοι ΠΡΟΘΙΘη. ον πθαθη 70], 
οἰπθ Αοπάολπηρ' ἀπ ομπθ ΑὔΒΟΪαΒ, ττῖθ ἴθ ἄθπὶ δ͵ονίθ: φππὶ ἄθη [αὐ ρθα 
ΥοΙίθη ἄθπ Ἐοϊομέππι βαοῖπον αὔδα πηᾶ βοῖποὸ ΕΟ] ΟΒ]τοἱῦ ρΌρΘη ἀπ ἴπ 41, (Ἰ}}. 
χὰ χϑίρϑιη" (πὶ 3,1). Ῥίοβο ρουγίπποη ἀπ} 0}} πὐτ ρΊ ὁ ΗΟ πππρ' 4116 αἴθ, αἴ 
Ἰααθοπ ἀπ οοίθα! βἰπὰ τιῆὰ ἀδ5 Αηρθ]α (65. ΤμΘθθπ8 ὈοἸζοσαπηθι. παῦθη., (ἀπ 
ἸαξίοΣ Θ΄ 6116. βέθῦ τοῖν Βδού, ἀν οἷηθ ροβαπᾶθ βθο]8 δ", τγϑι πίοι Ἰσρϑαῖς ἰδοὺ 

8ὰ Πα μπ, ἀπ Ὀὔβθη 1,6] ἀθηβομα  ἔδη 65. ον πθ8. οὔθι"' ὅθι Βορίοσᾶθ τὶᾶθν αἴθ 
Ναΐίαυν, ἀΐα αἴ πα ἀν] οθ ραῦθ Αλ]αρθ νου θυ θη, βοπᾶονη τοΐῃ ἰβὺ ἴῃ βοίπον ζνοα- 
ΦαΡ ΟΠ Ἰκοὶ δ, Ταραιιβ Ἰτοιπιηὺ 16 Τάρθθθ, ἀτ8 ον Τί Εν]τθηπέπῖβ (ον Κὕνροινγο!ῦ, 
δαϊείοϊρομα 018 σὰν ΕΠ]ς. ἄθ8 ἸΚὕγρθυοβθη ὑπᾶ νοὰ ἀδ βέοϊρὺ τῆδη δαΐ ἀϊ6 ϑριέζα 
65 Βοιρθβ, γχὸ 8116 ϑ'ψτηθο]ο. ΒΟ νγίπᾶθη ἀπ ππτ' ποοὶι αἷ6 Ὑ ΟἾΪτο ππᾶ ὧδ [Του 
ον Τυϊπτ δῦ βύνδ ]ῦ. 

ΤΊ; Ἴ. Ψ" Περαρ τὴ τῶν φυσεξῶν γνωσεῶς ἢ τὴς ἀγιὰς μονκδος γνῶσις ἐστι" 

περᾶὰς δὲ τῶι ακαταλήπτωι καϑὼς λεγουσιν ον πατέρες οὐδὲν κατὰ τὸ γεγραμμένον" 
οὐκ ἔστιν εξευρεσια (τελος Ὁ) τῆς φρονησεῶς αὐτου (65. 40, Ρ8), 

Ὕγϑηη ἄου Δδηβ01 8116 ϑύπῆοι ὅδ Ἐπἠτοπα δ ἅδ᾽ ὄν ρου Πομον πιηᾷ Ἰεῦτροι- 
1οβοι Ναΐαγσοα ἀπτοιροιηδοιῦ παῦ, ὑπ οὐ ἴῃ (8. ΝΘΟΡ (658. ΟὙ ΘΠ ΣΘΏ]ΟΒΘα, θγῸ 685 
Ἰκοῖπ θοη πἀπᾷ ππΐρα ΡΙ δ, 86 κοι Εἰπάθη ἰσροπ ΘΠ" Αὐτὸ ΟὟ] αἴ 
ψᾶϊοι βαρθπ: [5Βοῖπ6 Τὐτ]τοηηίηῖβ Ππαὺ ἰτοῖη ᾿ὑπᾶρθς, [)85 ἰδὲ ἅϊθ σοῖο ΕἸΡσθηπἐπῖ5, ς 1} 
ἅϊδ πίουν ΕὐυἸτοπηἐπβ δύ, ΘΟ ιυνοῖροι, ἤπ]6 πιὰ Τ͵ΙΠΟΡ οἰ ΟΠ) νυ Ἰτοὶ δ, 5611 0 65. Αβυιμοη 
οἰ Εἰπᾶ. 

72. ἰ. «ἡ. ν΄. Τουτον ξλξει ὁ κυριος ὧἱ γνῶσιν πνευματικὴν διδῶσι διοτι 

γεγραπται ὁ δικαιος ἐν φῶτι περιπατει ὁ δὲ ἀσεβὴς εν σκοτῶι. ξλδειὶ δὲ ὁ κύριος 
καὶ τὸν ασδβὴ εν τῶι μὴ εφαπαξ βασαωνιίξειν αὐτὸν αλλὰ διδόναι καῖρον του μετανοειν 
καὶ ξην (σωϑηναι). 

Ὅϊ6 σγοβ απαᾶρ (ἰοέθοβ θοβύθς ἄαυϊπ, ἀαβ ΟΡ. τπθ ἄπροι βοῖπο αἰ ἀΐο 
σοϊβεῖρο Βοβοϊιποίδαηρ, οἱ θδ, ἀπ8. ἅϊα Προῖτο γοπι ΗΘΡΖθα πϊπππιβ, 485 Τὸν ἄθν Βίππθ 
δθποῖ πἀπᾶ ἄδ8 ΗΠ] 5] 16} πὶ ππβ Ἰοποιύοι 1ἄβδύὺ, ἀδηξ τοῖν 8116 Τ]ταπη ηἶββο 
Βομαποη ἀπ ἴπ ππβγοιι ροἰβεῖροι ΓΩξΟυΒομο ἀαπρδνουτηιῦροι ἄθπ ἀναπα νοι ἰπηθη 
ὉΠ1Ὸπ Θυἴκοππθα ὔππθη, τ] ἀ16 ὙΥ ΘΙβιοῖῦ βαρὺ: νᾶθν ΘΡθο θ τνᾶπ 01} ἰπὴ Τ ον, 



ὦ Θόμγος μόδμης ον γο[ ο ΙΝ ϑϑῦ μεὅαϑ ϑομδοΐν ράλθλο βου ἔρομο ἐς τα ταϑ 
᾿α» θμαγο μὼ ραϑο ζϑϑίομον μὰς 5. οἰμμα ἱΝύμο σου. ἰδδί 5 δια 
δὴ μ μοὶ θα «οὐ τυ ῥομϑο ρου ον σον τον ἸΩ1ο ρσϑαΣ 

Δμοο . Ὡοιοδο! δου» υϑομεις ἰοδαν ὐοναραυῦν ὡΣ ἔδὰν οἰδδώρο ὁμδυΐ ΩΝ 
ὁμδμξ οὐ -- ἀθ μον ογαλαιῦ «οὐ οπα  Π᾽. ἰδδιρ ᾿οϑοδναλο [ἰῷ οο μβολδὺν 

:ρολαλδνο δμαν ἰοδι, αὶ ΐΣ σσαδυ νος Κδαδ. αν ρῶν οὐ ν ὅλο ὡο λμο 
ῥβοΐγ οὐ μιδϑμθν ὐονβ -ϑιαλαῦ» δα ἐλοΐγ ὡΣ ον «ββλλβθο δ ϑμαὶ «ὐον.ο 
ΞΟΝ βαω οἷα. Ὁ οο Ἀὐ . οὐα. (δ) ϑάλλο ἰμάδο βδν δον υὐομδο μοὶ ϑμο ὁ μδῈ5 

55" ςς, οϑιοδοὶ μῦν μολαθ ὑμωυ μον» -ογαϑαυοῦν μὰ. βδὰῦν «τλοὶ βοθοι (ϑὶ ἰκϑθοὶρ . ᾿βασο 
βορ»-. τ ὁπ. ϑῦσα μϑῦ βρσας μὸν ὡς θομν το ἰλασυ ὁ 
οϑι εἰς βοαδὼν κς λλοο. Οἰλολαμο ἢ. ἴμωοσθ ὥϑροῦο. :ϑμαμῖ μδοας 

ὁ ἰγβϑωϑο : ζϑομθο βωκῦ δον ἰδϑὸρν ογοδναθο ᾿μόμοδ ολο ἰδοῦν. 7) ογα Θὅ οὐδ. Θ᾽ 
ἰυϑοῖ ὡς οὐοως ἰοῖδαν οιαλα οὐ οὐ ρα ὼς ΜΠ΄ς ἰπβόμν, ζϑομλϑον ἰβαυκῥο 
ἔίακο ἐῤ9 μεδα5 'ϑα λ΄ ταϑο το (ἰαχὴ ἀῶ ἔραν μϑὸ τ) ὁμβὴ [αν 

ἰδδύρν τἰδβααθο ἰδοοαοα, ϑυλοδαν βορον τ μϑΝ 9 μυϑομθον ἰοϑυϑοί!, καθ βοοθιδμο 
οὐ νι σδΣ ἰδδιρὸς, διομαι, ἤν, οι ὼς Ὁ οἰ δορο δ» ἰβμραςςς 
δ δον τἠραοοὶ Ὰθ ὡ οὐ οϑ᾽ κ9 μα λας, μ5},39 δὸ Δ μο δ ον νοΐ Ο μβοο μον 

τοϑαῦ Ὁ Ομ ὀρθὰ υὐοὐΣ Ὡς βοδνανς ς μῶν οὗνοι μι υοβνο βαϑὸς, οἶϑλθο 
ρα οο αι ΝΟ, ἰδομδοος οὐ οὐδὲ ΩΝ ν] ἀρϑμο μϑϑιν οϑϑιαϑ.. «5... ᾿υϑϑο 

ὀβαν ν  ϑθο, βϑιαν εἰδόμαν [ιλϑ» βϑαρον,οος βααςς οο0 βααςςὸ }} μον. 6. οἰ Νιαυροο 
ον ἈΝ ᾿ς ΝΙΝΔΩΛος μοὶ ἰναιμο ομαδοιθονο δυο ἰδαυυοῦ ον 
οἷ5. ϑομιὶ ΓΊΚΝΕΥ ΝροΣ ἐροῦϑοΣ ιοϑυόοὶ δ κδοῖϑ, «οἱ ΠΈΨΕΝ μαϑαϑ δι. 

ἰλαχον λθμὰ οἱ νος μο δ νο, ἰΝδιρν ἀρϑμο ἰγομθν . οὐἱ μθϑαν, ὁ ἐμμαδον. 
99). οἱ ὑλοίναλο δυίδινλο Ολῶν μομα μ᾿ μΝδιομ σον μὰ Μὲ οἰδβοο Πῃ 
δϑοσο ἰδα, ο αι δῶν 1) ὀμδυγ ρος νοαυτο! ΝῸΔ κὔλϑιῦ ἰϑνϑιϑϑο τϑιοδ; 
λας ἰϑομν βὸ 1], οὐ ἐς ἐγ. ϑαϑοι Μοὶ «αςοοο [βοαῖς ἢ κκονο οδο 

θοῦ (δ. γ ἢ, ομν τ βααλο οομδοὶγ αὶ 59 μχαθο τραας μη) μλθϑ υϑδϑὸ 
55 βαας λο. λοι [γ μομδΐν κὸν οῦνιγος βοθν .ἐδυρθου [ιλοὺ δ. βραοῦνο. ,ϑομϑοο 

εὐ βαυο ᾿ϑϑιαν μα βοδας μευ Ῥφοο ογωο ομυΐ ρους βαδςςο ὸ ἑαςςς 
βαδν.ο αϑΣ το) ἔδογε οἰδαῦςο  οδδν κγ τοι ἔδιδον [λαῦλον βύδνο» οομῇ ον φνν αὐ οἱ 
μοδὰ ῥ᾽ ἐμοδες ποβνο ιδαθλο ἰϑνον υβο}. - ϑοδμο ὀμο' μασροὶ κϑομῥονῇ 
λων μὰ ὡς μὰ μκο το δ Οἱαραιοο Ἀᾶῶσα, οἐον τωρο.ο.9 
αϑουΐν εὐο ἰοοβνονο μὲ ὦ. ᾿ς Π 090 βοαο ομὸ δ. ὠϑιααιι ΕΘ 
ἔϑοιμβδο βῤο ἑωδε5 ὥἌοδο βμοὸ ομβὺ 9 Ὡς μο. δ -- - ομςν 

βοῶ ωἱο ξρδοο 5319 εἰμδο υϑοίο του. ββλο)ο ᾿ϑαυο βομμιο 
ϑοῖο. (᾿αδϑνιν, εἰμαοὶ μαῦρο ἰωϑδν ἰλοδι, ἰιαβοΐο τἰμονοο οὐ ο ΠΕ] -Ξ-.ϑμο ' 

119 Ἅ, ῬΒΑΝΕΚΈΝΒΕΠΒ, 

βαυ οἷα. 5 ὼ Μὲ «Ὡοιοὶς ἰμιιδιοολο δδιΣ Βολϑν οδὶ τ μού οϑι οἷν. Νὰ λαυ 
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ἀν (ΟΥΠ]ΟΒα ἴῃ δι Τ)α 6] Ποῖ δἦ. (οὔ, Ῥσον. 4,15: ξ. 18,ν). Ἀν ϑυθοιῦο ἰδὲ πἷον 
ἀν, ἀν ἀπτοῖ Αβίζοβο χαπὶ Φυιβίδη (6 ἀπαϑειαὰ ροϊαπρὺ δῦ, Πρ ΟΡ ὈΔΡτλξ [0 ἢ 
ΔΌΘΥ δπο (65 (οὐ ]οβοι. (οὗδν ΤΌΤ ΘΗ) νγαὶ] οὐ 1Ππ πἰοις ΒΟΡΊΘΙοΙ βὐραῦθ ἀπ ἴῃ 
αἋ16 ΗἸηβέοντ 5 τὰ ἴῃ Ἰζοιίθη Ἰορὲ, τὸ 6} ἰτϑίηθῃ Τροίοη ὙΠ] ποῦν πα --- ἀδ5 
ὑπ Ὃὺ πὰ ἄουῦ ἴῃ ἀν ἀπάοροι ὙΥ 61, βοηᾶθυτι δὲ ρὴ᾽ θη οἴποηι ΓΟ Ρ]οΙς ἄπτοὶι 
Ἰοπομξομας 1Δο ον --- αἷο (Λοθοῦθ 66. ΘΒ" ἀπ ἀϊο Ξροϊτα]α όπου ἅον Βομῦρ- 
Τὰηρ' -- ἀδπη ον νοπὶ ΤΡ πὶ 8101} τοπᾶθ ὑπ ἴῃ τυ Πν ΒΔ Ερον ΤηἸτοπηἐπΐβ 1606, 
θην ηἾοᾶον ἀον ρἸααθῦ πη 516} ὑδαΐθη 1 δύ υῦῖρα Ἰθῦθη οἷο," (1ο. 10 εὐ). 

78. 1. ψ' Ὑ οση (45 πα] ρο ΠΙΘΡΘπ Ὀοβίοῃῦ; 

Του ανϑρώπου ξωῃ ἔστιν ἡ αγιὰ Τριὰς σκόπος ὃδ τοῦ ἔλεοὺυς τοῦ θέον ἢ τῶι 
οντῶν ϑεώρια ἕπειπὲρ πολλοι. δοίρον υπισχνουνται τὴν γνῶσιν αλλὰ γὰρ κρεισσον 
ἔστι τὸ του χυριυυ ξλεὺς ὑπὲρ ξωας. (Ψ' θ2,4). 

Τ2Ά58010)0 86} Ἃὁ» Ηρ": ,1)88 δῦ ἄδ8. δυγίρϑ Τιθῦθῃ τ. 5, γγ.ς.ς Πδ8 7216] 68 
Τὐνθασταθηβ. (τούτο5. 1δὲ ἀἴὸ στη πιῖβ 465 ΟἸΘΒΟΠΒ θπθη" ἀθοϊτ 5101. ρθη πη ἄσπι 
ϑαῦσ 468. νον! ΡΟ Πο πάθη ἸΚΔΡΙ ΟΙβ: 901 ἀπ] ἴμππι πίοι! ρ]οῖοι, βοπάθυη οἱθὲ ἔπτη 
οἷπ Ζϑίομοη (2161), ἀδθ δὲ ἀπηνγθηᾶθο; 80 βδρὺ δ μἴθυ : ἀἂΒ 7216], πβοὴ ἄδῃ (Ἰοὺ; 
ΘΒΌ]Π1ΟἸτι, [δῦ ἀπβὴθ Τυ] βαρ, Τΐοδο Οὐπδὺ ρσονγάμυῦ ἀὴ8 αἴοβο Ὑ7610, ἀκα υῖν οὐ 
ἄπτοι αἴ ἘῚ116 Ἰρτον Δ αμα!ππροπ ππᾶ Εἰνβο θἰπαπροῆ γὸὰ σὐαΐο χὰ βία! Βἷ8 
σῦτα ΑἸύαν σον σουᾶθη ἀπ ἄρῃ 610 θ᾽ ΤΠ θ ὉΠ] Ε]τοῖ ὁ οπηρίδηροη. ΟΠ θηη 
58: νἱβ]6 οἶβα -- - ῬΕΠ]ΠΟβορ θη. ἀοβον ὙΥ οἱ --- γουποίθθη ἀϊα ἡμαπαι ΜΕΗῈ ἢ [1 
ψγοῖῦ Ὁ Ἰθρὺ σοὺ ἴπτοὰ ΒΡ  χἤπαϊσροι ἀπ Ἰοθρθη Ὑουύθη, φθον ἀδ5. ΕΥ̓ ΒΔΥ ΤΊ ΘῊ 
(οὐοβ ἰδῦ θθββον ", 5. πη ἤθη 7 ρ' ἄθ" Βπβα κοῖρέβ, δα ἄδβ τπῦῖσ ἴῃ θυ Πα Ὸ 
ΠΠ5᾽6 ἘΘΙπ ον Δη]οροπ ἀπ Ἰορθη ἀπ 5[6 (16 ΤΠ.) ἄπτοῖι Ηδ]ύθη ἄον Θομοῖα μὸ- 
ὙΥΆ]161 τη ὉΠ8. ὅπ 6 ΘροἸτ] Δ ομθη. ἃτπ8 ον Ναί ππᾶ ἄθν βοῦν ροϊβίϊρ; 
πδοσθα 15. σὰ γο] πάθοι Τρ ]ςθημέηϊβ ἀν 116. Ταῦ, Τοῦ. ποηπξ ον 6 
Ἐτοπηἐπβ γο ρ]οΙοϑυγοῖβο, ἀμη 1101} τγῖο ἄθυ Επιρ 6] σὰ ἄθη Αγροβίθίπ, ἀἶθ δὲ δ8 
ἄφθιι Ἰζου κου ρο ιν Παὐξθ, βαρὺ: ἡ ροιῦ, νου τὐπαρι ἄθη Τωθαύοι 4116 ἀἴοβο δγουνίο 
Ἃ65 Τιθυθη8,. (Δοὐ, ὅ, 50); πὶ Πιοῦθα. σοι πϑὺ ον ἄϊθ ροϊβεϊρα Τιθῆτο. 

Τά. ς». Τὺ τοῦ νοῦβ φῶς διακρίνεται (μεριξεται) τρισσῶς εἰς τὴν γνῶσιν τὴς 
αἀγιῶς καὶ προφκυνήτὴς Τριαδὸς καὶ εις τὴν φυσιν τὴν τὲ ἀσώματον καὶ ἐνσωμᾶτον 
καὶ εἰ τὴν» συνεῦιν τῶν φυδσεξῶν τῶν κπτισματῶν. 

Τλουὺ θοσοίομμοῦ ἀἃ8. ροιβυσθ ομασθη ἄθυ Ὑ υππη. Ὠτο οι. ἐνϊξξ βῖο ἴῃ 
ἴπρον Τὐσἠζοπαίτι 8 ἀπ, 18. πϑοῖι ἄθη Τα ΘΒ  θ46:) 6: οἰπσοίποη Εϊτθηη ἐπῖβεθ, ἅϊο 
56 χοροὶ ἴῃτοΡ ΒοἰηΠοἱῦ βοιδαοη πὰ δαβοίπδη ἀου δ] θοπ. δῆ. θην ἀμαπτῸἢ 
απὐονβομοί ἀοὺ 510} οι ἈΘη50]} νομὴ πιπγουπιπ ρθη Τ16:, ἀαθ ΟΡ οἷα ΒΡ. ΠΟ]. 5 
Τυ κοππ  ἰβγουμιῦροῃ. Ὀοϑἰὑκύὺ, νὸὰ Ναῦαν, 16 αἴθ δπᾶνθη Ὑουπαπέξηγοβοπ, ἀον Ετ- 
Ἰκοπηύτβ Πρ 1δῦ. ΑὐῷὋ ἅτοὶ Ανέθῃ ϑηπ οὐ ἀἴθβο τοὶ Ἐς, δα ποβῖποη; ΠΙ6 
οὐπαθοπο Τυϊηϊ αν, αἴθ Κὔτρου]οβα ἀπ αἷθ ἴῃ Κῦσρϑι Ὀθβπα]οπ Νέαν. Πᾶ5 ἰδὲ 
αἷ6 χυγοῖδο ὐπβθ, σθπῃ ον Νθηβο] ἀϊ6 Κὔτρον!οβθι. Ναύασθη. πἀπᾶ αἴθ ἰπη ΚΌΡΟΥ 
-- αἴο Μομβομοη --- θορΤο Ὁ ἀπ αἴθ ροἰβέϊροι θοἀοαθπηροι ἀθυβοί θη 1488. ἸΙΠΈΟΣ 
ἀδπὶ Ὑονβίμπαμ5 ὅθι Ναΐθσοι. ὅθ ΟΘβομθρ θ" 1 σουβίον ον ἀὰ8 Ὑουβέβηαπ!5. ἄοι τον 
ππνθτ! ρθη ἸΚτϑαδατθῃ ; ἱπὶ ἸΚῦτρον ΒΟ μα] ον ἀπ Κὔνρου]οβ. Ὀδσϑιομπδὲ θὗνγαβ 
Πρ 6 8 γ10 ΚΌΓΡΘΙ, 

ζς ς᾿ν ψ' Εἰ ὁ στειρᾶνορ τὴς δικαιοσυνὴς γνῶσις τῆς αγιας Τοιαδος εὅτι 

δηλονότι εν τῶι τοῦ δρομον τέλει οἱ. ἅγιοι αὐτῶι, στεφανωϑησονται. 
(οἰβέϊσα Αὐβ]οραηρ ἀδν ΒΟ  566116 ΤΙ ΤΊμι. 4, τ--5. Ἰπὰ ἀἴθβον Κσόμθ Ἡ]]Π]ΘῊ, 

παῖ 461" α16 τ μαμν ροἰβεϊρ' σου δην πὶτᾶ, ταβὲ ἄθν Του δα, Ὀτοππὺ ἄθι Ἰζαμρ, 
βέβεὺ 88 σϑιισ, δῦ ἅδι Ὕ8ρ' ΒΟ! πι8] πᾷ (16 Τρ δπρ', Ὀγοππὶ (16 Τιῖ6]γ6, ἀντ ποὺ 
αἴθ Βορίοναθ, βρᾶμι᾽. αἴθ ΠΟΙ πππρ, οὐ μθ οὐ 510}} ἀπ80] 1851ρ᾽ ποιπθἰηβδπηθβ (οἰνοὺ (6. 
ἩΪ ΠΗ ]ΠΊΒΌΠΘα ἀπ νομί πᾶθν, ἀδβ 56 16π68 Γὐομ Δπθρθη ππᾶ ἴπ ἴθηον Ο 6116 
Φ11ὸν ΟΠ ὕμ]οὴδ 510} ὁσαπλοίτου. αν θα, Β50. βαρ (οὐ σροβο αγορου; (ἃ5 ἰδὺ αἷο 

Αὐμδπάϊυπρθι ἃ. Ε. 668. ἃ. ἽΝ 1δΡ. τὰ Οὐνέια ρου, Ρ].- δὲ, ΚΙ. Ν. Ε΄. Βαπὰ 13... 1 
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φρουδαςςςοξς μον νοἷος. σέϑαα δὰ.55 ἰδ ἔμαθα ἰξθοδῷ οδοροζδυοις βοια. 

Ἀν κυμὺ υμβσου οἱ οὐδοῦ, βοθοι φον . ἰμβοῦγο {Ποὐδλου [1 6.5) ςϑϑαθ, μὸν. μοι) .}5} 

ΟἹ ἈῈ5 «᾿θμα3ο. ἰϑοι9 ἄβιοον. ᾿ἰϑορρθ δ. μοι οὐμοῦο ἰδωμάθαθΣ υοἱ Ὡς. 

ἔθιῶνι δ [9 ἰμυδοο Μ9 τοῖν, ἱ Μὲ οὐγδοο {7 ᾿9 σοῖο οὐνν τλαοεθ Ὁ) ϑιοδον 

Ἀγ «οἷν βοναιο βαϑιν μδοὶ ον κως κοΐ. Θὰ μὲϑ ρλβο : 50 }Ιο ἰδαβας " 

ἰμυ Ηὶ οἱ ἰοῦ θ. τα, οὐ Νὼ οὔ δδὶ ᾿βαϑο τ οἷ. ρον δα 

ἰγϑγ μαγαογ οοὺ βυυοῖο 15] ὦ Ἄμδμοο .3}} Δ γαλῦνθι μᾶς θο᾽ ἐμ ᾿βοΐδδαϑὸ 

ομαθὸς οἷς. λα γαθ οὐὖδα μας, ἰοῖν μμο Ἀὲ ΟΠ ομλο οὴ» μσυθα.» λθλθοϑ. 

«Ἀοδὰ μόυο ἔλιϑα ἡ ὥθαν, αθὺ οἰδϑο οἱ. θυ. ΩΣ ὁοο οιδωρθ ο Μὲ «κοὐ» ᾿ ιϑίο 

ἰοον Μεὶ φὰς τ βαϑοϑθο ἤϑιαν Ὅμ αϑὶ Ἀν το. μοναδϑ ῥοῖους οὐδορπ ὁο [939] 

ιϑοῦνοο 3’ θοῦ 9) οἰδδδο μαΐ ο μμυΐ μι5 9 βασρο λοδς οἱ ὲ5. εἰδωμάδοο ῥοια. 

53) μὰϑ ιϑλοι ιϑὶν οὐ δ. ϑοι νον ᾿ομν «ϑοιλαλθρς ἰῥϑιθν ουϑι το ὠϑῶδϑ 

"ο ἵβαϑμο θΚγ κω οὐ, (ϑομο αϑὴ ἰμθιοου βοσαθς οἷο εἰλοσβον μη} θα αθο 
αν δα, ἢν ̓βὸ; μοῦ. οὖσι :᾿ βθϑδααθο [βαροαὥ οὐλϑϑζο ῥοὶο ΠῚ «ον ΜῸὸ μοῦδδο 

οο. βου. οϑοϑοο βϑηβ, αϑαβιο .9 ἰβϑαλὰϑ οὐ Κα μιν. 5» 15 45 ἰβμαοο 

:ϑαον υοῦθο «ογατὶν 9. :5. οἱοοῦνν το. οἱαδίθο οοοβν. 5 βμββμβθο λα Ὁ. 

ἰμββαβο μβμαν μὸν μοῦ ΩΣ 9) ὡ οὐδῦνων μὰ μος ολαδῦβο τ ἐϑ 9) Ὡς 
βομοοῦο βϑαδο ἴδρις θ᾽, λαγαοῦ υονο οιαῶβο οὐδοῦ «βέο αδν, (ἐρο 

" ταϑ ἰμδα ἐγ ὅμαν ἰδ δι οἷος ςο »... ναὸ ᾿λσιαν μα. ᾿ϑοὶ φϑῦανις ας: 

τλροῦ οἶμαι ουον ομας Εἰ» ΟΣ βοὸ. ἔμβκαν ἱδδύμας ΜΠ βθαθοο ἐμα. ἰδδις 
ἐθο. [κα 919 ἔϑιμο ἰγουβαδ,, ᾿οοῖς, δωΐ οὐδ λοογς ὡς ἤομδο βοϑοι --- ἰδῶ ΒᾺΝ ὀῶνς 
αλῶαθῦ οὐδοἑ ὀιοίκου ἰγον μας ἰμδα δ» ϑμαν Ἰνδιῶν. κῶς οα.. θα οὶ 

ϑόμας ῦ ὅσνυμο βοιαυ ομο ἰτα.9.) αχοο βανς. ομαδιαο :μεὅα9 ομᾷνο οϑβαϑο 
ἕκῳς ϑϑϑι. .ϑοθοο βὰν ὅ] αν ἰΝινὰα λλο δον Ἀ ἰμθϑ. τβοδοϑ ὠρθιδον ὐθῈ5 

ων τῶϑ τιϑομ ϑ! μιθκόθο ορον μθρο οἷο «θοῦ δα λ5 βανο δ (οοΐν. ν- 

ἔμλας ἰδικῶς κῶς μὲ Οἰλλμαλον ᾿ρογο δ θ. βον (υδονλο βϑιλοοο ἰδναιον ἤοο ἰδαυο [μ» 99} 
ιϑάλλςς ὧο τ ἰὼ» ὦ «ϑῶο Βἷν) ὀμϑοῦμς. ὁ αν, οϑσΣ «οἱ 

ϑοασϑϑ οεθοο :καλο ὧδ ὡπο οἱ θα ᾿ς οο᾽ χνοῦν. Νὰ βομ 

ἰδνϑο σόθιο ἐροβων θὴ ᾿οῦα. ἀϑομο εἰδορον βοαρον μθοΝ!, 9 αϑϑυο τβοδνῦαα, «35 
53. ἐλν βάβϑαλο ϑιοίο Μὲ «ἰλοδς γ), οδνο7ο αν, θα ϑο ἐἰβαυξοοο αν 

οβαςς Δ᾽) Ἐξς μο., εϑομδας, μων βἌϑοιο ιϑομϑο ἘΒϑοα ἐμ! :όμδοςονν, μους, 

δον». 9 ἰδανμο αδοιθ αἱϑο ας ἰδωσδιαν, αϑαϑο!ο ἰξβα, (099) 
ΡΒ νυν ἔν Κθδο ρϑϑι αν (αὐ. ϑοια νοι οἱς Νῦσος ὥρδνα ξδι, οἷς ρλδοῦ ᾿ς ϑομαςς ἢ 
ἐοοδΐ κοοῖ9 μβάλαθους ϑομοῦθν οἱδαϑοςθν οϑλοι ἐγ ΕΠ δῦ ιϑοῦδιον μθ6) .ν  γ" τ' 
λαδοδα αλοςς, ὁδονςν αθοι μοῖοι οἰδναῦρο αν δια. δϑομο ϑοῖ. μὰς, ) ανοοιο 
ετμροὶν οἱ εἰλομδας ὁδας Νδ αἱ ἐραστοῦ τὰ. βμαλαβαϑῦο, ῥομϑο ἰβουδοῦν 
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ΒΘΙΟΒππηρ. ... .. ; Ὑ} βοπάθποη Ἰούχι τσὶ ἴπ οἴποπι ΞΡΙΘΡῸΙ ἀδπη γοι Απροβίοις 
Ζὰ ΑΠΡΌΒΙΟΙὐ οἷο". ΠΟΟ]. τηπ|β πιϑη ΕἸ αρ' Ἰγοδοθίομι,, ἄδ 76πὸ παν βίοι βοῖθδὲ ὕ6- 
ΒΊΘΙΡΠοἶο ππβιύθανο ππᾶ ἀπο ΟΥ ΒΟΉ] ΠΟ 6. ΝΝαίαν, τνοᾶου ἐθ Πνγοῖβο πόθ ἴπὶ Θϑπζθη, 
Οϑβομῦρία βομᾶπθη Ἰσύππθα, Ἠρῖβὲ 65. (00). “8 ὑοππὶ ἴῃ οἴποῃ Γἰομξθ ἀὰ πίο- 
τηδΠ] Πΐηστ απ" (1 Τπη. 0,16) ππα πῆξον ἄθιη σαηχοη Ππημη61 ἐπε αἴο Ἰζαπᾶο: 
» Νιθηϑηα παὺ (ἀοὐΐ 16 σθβθθη., ἀν ΒΟ] Δ]]6 Ἰσοππξ ἀθη Ψαΐον απ πὶ γόχῃ 
ψαῦοι: οὐϊζαππί, ππα ἀθι" μ]α. (δὲ οὐ ον βοῦν δ] οἴη αἴ ΑἸρτ πα οί ἀον (ἀοὐὺ- 
ποὶνκ, Ὁ16 Ὑουπαπ νγοβθη οὐ Ἰσθηπθη (ἀοὐν᾽ πιϊῦ χυγοῖ ΤᾺ ουβοίθάδη: πϑμη] 10}. ἡγοᾶον 
βθίπο Ναῦαν πο0} αἴθ Αὐὸ (οὗν 16 ἴηπονο Οθκομουηΐο ον ΤΙ 614}; 5ἷ6. οὐἴζοππθη 
1ῃπ ΠπΡ' 8ἢ βοῖπον ΟΠ ρἔππρ' ἀπ δὴ ἄδηι ἰϑυῖομξ, ἄαα οὐ ἄρπὲέ, Ὡϑοὴ ἄου ΤΙΘΉΡΟ 
Ἃ65 Ῥϑαϊαβ ὑπ Πανὶ, Ἰπα χυσϑι ΘΥἸτόπηθηι 5ἷ6 ἴῃ 1161 δτιβ βοίποη Οὁβο δρ ἔθη, 
ἀονὰ δ1ι8 ὅθι νἀ πητηη 8 --- αἴθ, 6. 116}, 50. Ιᾶπρο (ἀ8]θρθη μοὶ τᾶν, ἅδ5 6)- 
ἀα!οκαμθ Τά! πῖον βοϊιαθιθα. ἡ ο] θα, ΠΟΟΝ τγῖρα Θ᾽ γοῃ ἅδῃ ἨδΙΠ ρθη. ποο]ὶ 
ϑα} οἷπθ ἃπᾶθνο Δ οἶβα θυ τδηπέ, τσ Ῥϑαϊιβ ἀπ 8110} ΤΘιγον, αϊθ ἄαθ [ἠομξ ἰὴ 53" 
ἴπρον οἰ ηΠοἱῦ βοπδαύοη,, ᾿θσθαροη; ποθομ ἀν Ἐντθηπἐμϊβ Πἴον γουτηζ  δ]δὲ ἄδα 
δ᾽ δαθῖρου Ἠὔτοηβ (Βὕπι, ὕ,1τὸ Ὀυπακοὴ εἰς δικαιοσυνη»)} βου! ηθι εἰ σὰν Βοϑἐδεριηρ' 
ἴπτον ἨοΙπππρ' Ἰ6π Ἐπ ρ ΘΙ ἼΟΙ. ΠΟΙ ΠΡ κθηπ η5. (π ἄον Ἐϊεθίββο) ὑπ πτορᾶθη 
ἄουῦ ἴῃ βΒ6]ρον ψο]]οπάπηρ ΤΠ θιηρ61 ἄθυ Η]ρ. ΠΥ ἴῃ Ομ πο μη μάθ. Ὠϊΐὸ 
(ἀοὐθ]οβθα ρον, ἴῃ ἀον ΕἸΠΒίοΥΠΙΒ ἰπ 6586] ροἰευ πῆμ, Ῥγοίβοη. ἀπ ΒΘΙΓ ΠΗ, 
ΑΒ 1. ΟἸιν. ἴῃ βοίπου (σοὐμπ οὶ Ὁ ππ ἴῃ βοῖπον ΜΙΘΠβομ]Ποἱῦ ἄον ΗΘΙΣ ἰδὲ: ἴῃ βοίπον 
(οὐμμοῖί, 418. β]οίομιοη γ θβθηβ τὶν ψαῦον ἀπ (ἀοἰδὺ, ΤΊΡΒρ Πρ; 81165. (ἰΘβο θη, 
ἴῃ 501101" ΜΙΟΠΒΟΙΠ οἶδ, ο]οΙο θη Δ 6801}8. τηἱῦ βοῖπου ἩΠπιξέθυ ἀπ ἄθιη βϑιηθι Παν 8, 
οἷ ΤΠ ΠΡ ΘΟΤΘΠΟΣ ὑπ ΤνβυρΘΠΟΤΌΠΟΡ, ον Ηονν 4, Οἢν.; ἴππὶ ππᾶ βοίμοιῃ Ὑ ον 

τιμαὶ ἄθπα μ]ρ, Οἰοἰβῦ οὶ Εὔλινθ ον] ρ] οι, Απηθῃ! 
70. ». Ουὅ τηι αληϑινὴι γνῶσει τὴ! «ποχδκρυμμένηι ἐν ταις φυσεσιν αντιχξιτωι 

ἢ ἀγνοια αλλ ἡ τὴν τῶν παιδὼν (νηπιων) γνωσει" ξῶν δὲ τελειωϑῶσιν οἱ παιδὲς 
ψνυκησουσιν τῇ» ἀγνοινῶν, 

ὙΠ ΒΟ]]6ῃ Ιορμθη., ὑγ αἴθ Ὁ πηοπθη  Ἰτυοροι. πη Ῥδβίθροη ἀπ Ὑγθπὶ 5'ὸ 
πη ον] ρθη. ΝΙΘΝ βΌροα, ἅ16. ἡγΆ]Ρ6 ἘΚοπηξπίβ, ἄϊο ἴπὶ θη Ναύατθι ΟΡ ΒΟΓΡΌΙ 
Ἰαρί, ἀ16 αἴ Ὀδβιῦζθῃ, 18. ἴῃ δυπβίθν ΑβἸζοβο αἴθ ἰϑυοΐα μα]έθη, 16 Τιοὶ ἀθηβομβί θη 
πη ον ασ ἰοίσοη, ἴῃ ΠΘΙμ]ιοῖξ 488 1.101} βοιιδιιθη ἀπ πη Βοβιδχο ρθϑαπᾶθυ βοϊβεὶροι 
ϑίπηθ αἿ0 Πὐρίτοπη ηῖ85θ. στ ππίονβο!οἰ θη γουβίθ]θη. --- πο ἢ ΡΌΡΘη ΒΌΙΟΠ6 ΕἾῚς. 
οὐ δῦ 510}. ἀθυ ὈΘέν Πρ ΡΊβο]θ Τσυνναμη ον Πἤμηοποη; ἀπίοι βοϊομθη ΤΠ πάθη 
᾿κύππιοιι 516 τηῖῦ ἰθτοιῃ Βούσαρ' ὩΙΟ 8. τι 80] ΟΠ θη, ππα Ὑγθππ βἷα ἀσοι 86 ΚΟΠΊΊΘΙΝ 
ΨΟΓΡΘΙΘΏ 516. ὙῸΡ (161 ρδιβίροη Πἰϊδύππρ, ἄθπι νϑΡζϑ νοπᾶθη ἘΡποΡ ἀπᾶ θη 
Βομνγοῦίο ὅὁ85 δον μοΒ ἴῃ ὅν Ἡδπὰ ἅδον Ἰζυίθρον ΟΠ τ βέῖ. ΑἸ ἄϊθ ππιπ παρα 
Ἐπτ]τθηππῖβ ἀθρθν, ἀἴ8. ποῦ πὶ ἤθη ΛΓ Ιη 61 465 ΤΡ] βοπθη Ἰίθρθη πηᾶ ΝΠΠΟΝ ΒΒΠΡΘΗ 
δ τ  βοίιθη 10 ὰ. ἀπ σοι Οἰμοη ἐν] ζθη, --- ἄϊα Ὀρηρὺ ἄθν ΤΡ μη χα 
Β8116, 8ο δ β 58 ἅπ΄' 8116 Αὐύθῃ βἰοἢ νοι ΒΟ ρου Ἰοββᾶρδηῃ, αἷο 1υἸτοηπίπίβ οι 
ΒΟΒΟΡ Πρ; γοΡΠΘτΘη, ἴΠῚ ΦΙΒΟΒΡΟΙ 6, τγὰ8 ποῦ ἴῃν ἴδ᾽, τππᾶ χὰ Τοΐθπ στοτήθῃ, 
σαὶ ΘΙΠΘπὶ ΒΕΠΠ]το ποθ Αἃ8(9) ἀπὰ ΑἀβοΠΌΠ81}: 65 Τιθρίοι ππᾷ Ἰ8ρ]ο]6ι" ἹΚοὐσογοὶ, 
ΜϑπομπΙ8] τὶτα [ ἀρ ον αἴ Πηταϊ παρ τοῖθ, ἀ16 510}. νὸν ἵππθη σοιϊοί, τοῖβον πηᾶ κ3" 
γγοπᾶοῦ β[6}} ρΘρθῃ 518 χῖπὶ Καιηρίθ: τσοπῃ αἴ6 ἸΚἰπᾶονΡ ρονοβ βονγονάσθη 5ϊπᾷ ππᾶ 
σαὶ! Μαππθββίθ τ σ᾽ Θἰσοσηπιθι βἰπα πμᾷ ἰῃνο Κἴηπο ουβιδεεῦ βἰπᾶ σαπὶ ΤΠ οΡβομοί θη, 
ἄδϑηπ θΘΒΙΘρΘ 516 ἀθπ Τυρυγ]η πα ἐν απη μΊθθθα. πὶ Γύοηξο, 

ΤΠ. οἷ. Ῥ.«᾿᾿ν- Νυυς παντῶν τῶν λογικῶν τῶν τὴν ὁμοιύσει τοῦ χτιστου 

αὐτῶν τετυπομενωῶν Χριστος ἔστιν ὁ σωτὴρ ἡμῶν καὶ αὐτὸς τελειώσει αὐτοὺς τῆι τῆς 
ἀγιὰς Τριαδὸς γνώσει. ] 

Ἐπ Ὀ6]6] 1 ῦ τπιπ8, Ὑγ18. 68 Ζπν ὙΟ]]οππηρ (65 ΕἸΡΘΗ]}11Δ65 Ἰκουηπηῦ, ἄαβ 65. ἀπο ἢ 
485 Επβομοίποη (Ἰι, ἴπὶ ἘῚ] ΘΙβ0 ἢ} Βόιοι. οϑπιχ γο]θηθὺ ἰδῦ; ἄθμη 926} ἰδὺ 485 ἘΒοη- 
1114 485. ἀπ οαύθαγοι (Τοὐΐθ8 ππᾷ ἦι 1ῃτ ΠΙΘρθη γου ΠΟΤ ρθη. 8116 βο ὑχ ἀθν ἊΥ δἰβμοὶν 

16 Ὁ 



116 Ν. ἘΠΑΝΚΕΈΝΒΕΠΟ, 

εἰδῶ ἰδβαδὼ ἰδϑαχο ροῦνο μόλο χας ομβοὸ Οἰμυδδο μγ ἰοδαν μασι, ΘΟ)» 

ϑομο, ὅμαν ᾿υυἹοὶ τα. Ὁ οοιο.. ομοληὶ " ̓ βαδο. μα ϑο αλο ῥομἱν θα ουοοο 

ὩΣ ον μοὶ Βοδις ομπ μεν σον αθο. ἰζυο ἴόμαο μοὶ μὴ [νὴ . μοὶ ψοὶ τὸν 

«ἰδανρο μουν. ἰδδιρθ ϑοῦν, ἕλος » Θ.00.} ἐλ} ὥριος κὸς Μυὶ βλλλβλον ἰϑυρβο 

ϑομ κῶν. οὐο Οβοδολο οὐ ϑο ον βθϑθοαα αἱϑον :ἰμθοὶγ οὐ θὲ οἱ 
εἰδδδαδιν ἰρβοοις (λοῦκον ἐμαῖς, οἰκοοδς Νυΐ ν αϑῦν δ ν μρθρθθον Νὺξ. ὅν δε] 

ορϑῦ ἰἱμθο ἰλαβοομθ ρβο μ ἰθομ το. βορον, ΟβμβάλαθοΣ οἰμοςθΣ μέθας 

ΔΘ... οῖο ρϑϑιδν [4᾽. ᾿νοῦ οἰδοσα ον ἰδ δϑασν τἴμρας πως το οἰοῦῶ 

οἱᾶσ, ἱὰ μϑ ϑὺ μμὶ ᾿ς οιοδο μοι ἰοοὶ μαϑιθν μυὶ ἰϑαδϑθν βο.ο μλαβ.. τ" -. 

ἔμρο δ ἰδΩΆ σον νος, - ἰοῦ ἰὸν μο τάσιν δ μοὶ βαδδον 
ομβοο δ οἷν να τοῖν ἰϑῦνδι, ὁ λαθμ5 μθιϑ ᾿ϑομϑν κπ) (οὐἱ βαθὺς τῶν ἰαιλϑο 
εἰμμα δῶν, ὁμοασθο οὐμν τοοδι.), "κι ὅ)ο ᾿πδᾶ Ὡ5. :οιδιᾶλο μοῦνα Ἀϑν 

τεβῶν ἐὸν ἐκεῤο ὁο [ 15. ὁ βαβίϑο μβδοιθ βαθίθς [οἱ - αὐοὶ .μϑ0.ο κὸν υόαθ9 
Ξομοδας 9. οὐ} ἰμϑυδθοο ματα ὅσα ἰλμαθα οδδι ο ἰδ) Ιβω δ }] 

5. ἐξ ον Βαιο οσβαν μαῦ. οοβλν9 οοιδαιῦνς ὁ οιον  .}} 1 ο ὐοι5 κϑιϑοϑοδϑοο 

:λασμϑ, οναλαθον ἰμὶ τἰδααθν ἰαχομμους οοδυΐ οὐ. Σ ϑαθϑ ..9.- 

μαϑμ μϑ9) σον ὁδνϑ ὡ ββάρο μυϑὶ. μϑαϑιϑὺ.. ἐβοὶν ον ἰγον ὅ μοον ἰονδαν οικαϑι ο 

ἐοο εἰπᾶτις Ὁ ῥλον Βνδμ5 οομϑ οἷν. ϑιοδυὶ μον. ομϑὺ ἰλαϑὶ οϑρλο ῥσο ἰβοδνδν, ῥο 
οὔ ὁθ . ϑδκλθθῦ νοΐο. ἐϑῶς δὸ οἷο μγϑιαϑν, δὸ αἱ τ αρροῦ, ᾿ϑϑ ὁ) αᾶω «.οοἷ9 

νοὶ Ἀ᾽ .βογαβοῦ ων Ἰοῦς, θῶ οὗν ἃ 5 ϑομ !." ρας βιο σι 

δι ἐδ ῥβο δοῦν οὗν ἐο ἰμο βῦν . ϑ. ον Ὧν 9 ον ἰμα. βα ὁ 
εἰἰανο  θας εἰδᾶλθ ἰδϑι καθὸ δ.» μοὶ ῥβῶν, ῥο μὸν. αςὸς ἐο. κᾶ 9. μβῶς ἐμ 

σοῖο. μὰς, μσμαΣ οέλον Δ λλοο. ἰδ ααθῦ ὀμοᾶδο φομδουΐν ἰδστοΐ οὔνοιο 

«οοὴ ἰοῖδα ομναθινλθο μεθ) οὐδνα λαθακθν μὸν. ἐμὲ. μοί ϑάβιλοο αὶ οὐἱ μββϑονο 

ὦ τῶ ϑῖο.. ασυ  ὡς βρθϑο ἰΝϑι λον ὅνρθο ον 9 (5.5. βρῶὰ μος " 

ἰραϑι, ῥο ὁδοῦ ἰγοὺ. μολοαλθ βϑύμοου ἰδνακθο ῥα σον κῶνδϑδι, μαδο κλλλϑδο [ ασιαὐ 
μρο κι »ρβο ον Νϑμϑδιὶν θθοῦς α 9 μοῖρ οὐ Ουμδοοο ἰμῥσδοο μεδαθ μῶους κβιροΣ 
 ϑὸμ ἅμν, μασι δν . μοοὶ ὅδ ἤες ἰϑὸ ᾿ς ώλλλου βμαϑο υὰ9 « 

ἰοὶ εἰδῶ ἡ ὡν αϑαθ, υοιοδυὶ ἰδδνιγ μα θ9 εϑ νυ κϑνν ἐν. οἸμοῖΣ δ᾽. (9 

Ἀαϑαῶς, οἱ --- οοιδτϑ!» ἴα δϑο οἱ τίβμα ἐξὰ ὃ οἱ ᾿δύλθὸς, μμομο ἰρϑϑον 

ἘΞ. αϑο ὐμθῦ ΑΔ] ἰ᾿ακου; Βοοῦ ων τ ϑαθονν μοὶ ἰξϑςς ἰδαυυοισ 
εἰμμον δα ὥορρ ἰϑμὰς ἐκὰ οἱ οὐ μμυδλο ἔρλϑον τἰδϑις " ὡν ἰκαϑαθ εἰν 

δύων ν5ᾶ δ. μνσο ἴμθαα οοὲ δῦ οὔ͵ ας δ) ἤκρο ἔμαϑοῦ μοὸ 

βι᾽ εἰμοίο μκραϑ (βαϑγο.ς ἰγοὶ ἰδῶδου βαλϑοσν ομο ὡς βαϑλ μὲ Οἰδμςςοο μον ἢ) 

ϑοΐι. οιατοα ἐν βξα σρθ ἔκ ον ψοὶ ἔχοι υοο οἰδοο  μο μῳς κου 

ΜΞ) οϑνοο ἰδοῦ» μρλο ἰμυ θα ὑαϑΚ ΙΔ γαλϑο τ λαοὶ ἰλμυ καθ ἰγοῦϑιν 
ϑιδυασι αἱ ομονν κλενμοο οἰθονν μα δθοδοο θ) βαροαβιο ἰμπι. 5. θλϑϑοο. ὅαϑ. 

ὭΏὭΏὭδα.. 
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απ ἀον Ἰν]κοπηΐπβ ((0]. 2,8. 1.10}, ὁΥ΄ ἰδὲ (ΒΒ Τήον ἄκδδ ᾿π πῆθυον Ὠαμ]Κ Ι Ποῖ 
Ἰοποϊιδοῦθ πἀπα αἴ ΕἸ πίον μἶβ ὈΘΡῊ ΠῚ 65. ἡ] υὺ" (Τ0}. 1,0), ον. κοῖσθο ὑπ8 ἄοῃ Ἵ ορ' 
ἀν ΓΑ] ]οὉ πηα ο8Ὁ τιὰβ ἀἃ8. ΤΘ θη. ΠΔ0]1 βοίηθηι οἱρηθῃ δου ύο: ο [611 Οἷα 6 Ὁ 
γρ αὐὰ αἴὸ Δαν οὶ πα (8. Τιοθθη “. Ῥααϊαβ, ἴπ ἀθὴι ἀα8. [ὩΠ6} 1 ΔΘ. ΠΝ 
αν, Βδρῦ: 7) Παῦθη θὰ ϑῖππ ιν.“ (1 ον. 9, 10). , τὰν γο]Ποπαοῦ 56 ἴῃ ὅον 
Ἐν Καπηΐτῖβ ἄδν ἢ]ρ. ΤΙ [ἢ δ σαὶ γουβίθιιθ. ν16 ν6 ἰδὺ αἴ6 ΨοΙΠ]οπάππρ, νοὰ 
8Π]οτη ἀπ 81165 γατα ἀπτο 1πὸ ψο]]οπά οὐ" (Πρ. 1.59} ὑπ 2.60 ρα Ῥυοΐοίοι. ἀπ 
ἘνδπροΠβύθπ πἀπ ἩΪΡέθα. ἀπ ΓΟ] τον" σι" ΟΙ]οπἄππρ' ἄν ΗοΠροη, σαν ΠΙομβὺ- 
Ἰοϊθίπαηρ, σὰ Εθααθπηρ' (65 1,65. ΟΡ 15}1, ὈΪ8 υγῖν" 8116 Εἴη. τυοεᾶθη ἴπὶ ΟἸδ θα 
πη ἴῃ ἀν ΤυΡ]τομη πἷβ (65. Βομποα (ἀοὐΐοβ, οἴῃ γο]ζοπιηπον Ναπη ἴῃ ἄοτα Νίαβο 
ΟἸν»." (ὕριεβ. 4,1. 1. 

78, τ" Ἡ μεν πρῶτ ἀποταγὴ τοῦ κοσμου ὃν ψυχὴν γενομενὴ ἔτι τὸ ἀαπο- 
λείπειν τινὰ ἀγαϑηι προαιρεσει τὰ τοῦ κοσμου τούτου πραγματα διὰ τὴν του ϑέου 
νῶσιν. 

ὰ Τὰ αἴθβθη ἄτοὶ δα οἰπϑηᾶον ῬΟ]σοπᾶσθη Καρίθοϊη οἱδὺ δὲ δη, δὰ} πχίονὶοὶ Αὐίθη 
510}. ΘΠ ὙῸΠ 66} βάπΖρη Δ 61} τηϊῦ τη] 81] Ἰῃτθιη Βὔβθη. ὑπαὶ 811 ἴσο ΒΘραηροη 
Ἰοββᾶρθη τη, [ΠῚ (85. ὑγϑησο ΓΘ θΘη σὰ οΡ]δπρθη. , Πο ορβίθ ΑἸ βαρ ἰδὲ αἴρ, 
αἴθ δὰβ {Π{8 θυ] θρττρ πα τηϊ ρυίοιι ΔΜ Ί]Π]Θη, οὔποθ αβουθη ζυναμρ, ἀὰβ Γἤρθο χὰ 
(ἀούὲ ἀπᾶ (161: νγαϊιτθη Τυ]σοηπ πὶβ ρΘβο 61, ᾿πἄθπη οἴπθ βοΐη Τατιά ἀπᾶ βοῖπο 
ον δηα βομαν νου] βύ, 1 ροἰβύϊρ ἀρὰ σὶρ, ππᾶ 8116 Τιπδῦ πᾶ Εν γοναομεθί. ς ἃ 

795. 1. ᾧ. ." ΗἩ δὲ δευτερα ἀποταγὴ ὃστι τὸ «παλλοτριωϑηναι τῆς κακιὰς 

τι ξηλῶν τοῦ ανϑρώποιυ τὲ χίΐ χᾶριτι. τοῦ ἔλεον" γινεται. 
1)16. χυγοῖϊθ ΑΡβδρθ π80}} ΘΠῸΡ Γιοββᾶρθ νὸπ ὅθ Πίηροη (ον Ὅ6]Ὁ οβίομὶ 

ἀανῖπ, 668. πιδη 516} ἅπο γὸμ ἄθη Τθρτιπροθ, αἰθ θη ΠΙπρο ΠΟΛ ΟΡ θἢ., γῸῊ 
816 (ἀοἄδηϊκοι, αἴθ αἷο Ὑθυπαν 815 ΕὐΡῚπηθυπηρθη οὗθιυ 815. ἕπβονο ΤΠπᾶνποῖτο 
αἰ σίονροη, κανὰ νοι ᾿θᾶον ἨρΙ ΒΟ] θη 5 ]]6η8- οἷον (ἐἀδη]τθηυθραπρ,, Ἰοβπιδοιὺ; 

“ἀϊ6 ον πα Ὁ 5011 κοῖπο Πορππρ' καὶ Βοἐ δε! ρηρ᾽ ἤδΟΙ ἀσβθη Ἰδββθη, ΜΙ οἷπ 50} 18}- 
Ἰοβονῦ Ομ ΟΣ δύση ὑπ (885 ΤῸΣ (65. Ἠθιλθηβ ἰπὶ Ατιρθ Πα] θη, ἀδιηῖν πἰομὺβ 
γὸῃ ἤδπι, ψδἁἑ3ἀ ἴον Ηδνν μα, 85 ἀθπὶ Οσαθ8 ΠΟσγΟν κοι; »ἰοππ ἃπ8 ἀὁπὶ 
Ἡθτζθη Ἰζοιππῖθη ΠΘρδιβ ἀρ ὑϑάδηκου οὐο." πη αἴθ ἀπάθροῃ ΑἸ συγοῖραηρθη 68 
Βύβϑῃη. ἌΝ 1] 68. πἰομὺ ἱπ ἀον ΜΘμβοῖιθι Ἰζναῦ 1ἰθρΡ, αἴοβο Μβοΐο σὰ ΒΘ  Ππρθη 
ππα αἰ αου χα] δ] θη, βαρὺ Θ᾽: 88 ἀαστοῖ ἄθη ΕΟ 65. ἩΙΘπβοθθη ππᾶ αἴθ απδᾶο 
(οὐδο5. β 80! 1 ὐ“ ; ἄθηη ΟΠπὸ Αβίζοβο ὑπ (ἀοοῦ πᾷ Ἰζαπιθ" ροροη ἀἴ6 ἰδἄδηϊκοι 
ἘΠΕῚ ἀπ8 αἴθ αμδάθ πἰομῦ, ΘὈθηβονγθηῖρ᾽ νυνὶ υγὶν οἸπ8 α16 Θπδθ ἀα5 ἐϊοίρσονγαν- 
χ6 116 Βῦβδ ἀπβυούνου Κὔππθη. ΠΙ6 {ταῖν ἀν απδᾶθ ομρίληρθη τνῖθ ἴπ ον Ταπΐο 
πῃ] ΠΘΥΤΒΠΤ ΘΠ 5186. ἀΠ5. ἀὍμῸ] Ηδ]ύθη ἀ6. Δϑθοΐθ, υνῖὶθ ἀπβ ἄρ᾽ βἰοσροισθηξο ῬΒΪα5 
γου]εϊπαοῦ: ,81108 νουτπδρ ἴο] ἄσπρο (]ν., ἄἀθι" ταΐο] βύανϊς τηνε  (Ρ]Η], 4, ..2), απὰ 
1πι Ἰκα μο]βοιιθα Βυϊθία Ποῖβὺ 68: νᾷθν ΗΘΡ Ρ8})} τιηβ Πθουροίομο πδᾶδς. (7180. 4, 0). 

80. ἰ. ς". φ»" ἢ τριτη ἀποταγὴ εστιν ἀφορισμος τὴς ἀγνοίας ἡτις ειωϑότῶς 
ὁρᾶται τοῖς ἀνϑρώποις ὧς φαντασιαν εν τῶι πολέμωι κατὰ τὸ μέτρον τὴς αὐυξησεῶς 
αὐτῶν. 

Ζαᾳ σγο]οΠ0 ΠΟΠθ. Β ΘΙ η]ιοὶ ὁ ἰβὺ ἄοοι αἴ 56616. ἄϊθβοβ ἴῃ 1Π16πὶ (οἰ βεϊ ρθη 
ΓΙ Π ΟΡ ΠῚ ΟΡ ἈΠ Ρθηθη ΝΠ Π65. οοβέϊοροη ̓ ς: ΠΙΘ αὐτο ΑἸθβαρθ ἰδὺ ϊθ ΤΡοπππηρ' 
ψοῖ 61 ΤῊ νγΙΒΒΘ 61 ὕ, 616. νγῖδ ΠΡ ΡΌ 61" ἴπὶ Ἰζαπιρί8 ΦΟΙ ΠΑΗΣΙ 11 ΕἸΡΒΟΠ ΘΙ ΠΕ Πρ 
Ἰκοτατηὺ“ ἴθ 16πθν σα πα θυ λυ θη ἰπιπαθ, ἡγοππ αἰ6 Ὑ ΘΥΠΌ  β[011 χύση Οοἰβύϊσθη 
Δα ΒΟΠ τ πριθπ. Ὑ}1}. ἀπ αἴθ ῬΘβ Πρ θη. ΒΟ δμ]οΙ θ᾽ Ἐυ]κοπηνηΐβ ἄθν. ΤΥἰ ἴῃ 
1πν δαυϊσομέ, [ ἰδοθοη δ υγῖθ ρ ΘΠ ἰπηπῖβ 011 πη Ὑγαπάθυθα" ἀὸν Απδᾶνποὶς ἰβῦ: τνῖθ των 
αἴθ ΤΠηνν]ββοη]θ1} 51 μέ θ8:" τὶν ἀπ χύγαν τῖθ ΤΥ ΠΡΉ]ΔΘΡ ἴπὶ ἸΚαπαρο, δ 6], 
ὙΧῸΙ 6ἷ:6 8010110 ΤΟΙ] οἱ Ὁ 65 Β]ἸΟΙκοβ ου]απρὺ Πδὺ ππᾶ τὰν ἀ16 Βομδύίθη ἄν ἈΠ ομξΘ 
ον ΕἸμβύθυβ πὶ (ἰδ υθίθ βοπδαΐ πη Ζύνα ΠΡ ἰτασχο Ζοῖ!, ππᾶ ἄδηῃ ἀδ5 (τγθη- 
ΖΘΗΪΟΒ6. πη ὈΠΔτΙΒΒΡΥΘΟΒ]ΟΙ16. 6] Πρ τοὶ ρρηΐοβὲ} 



(οἷ; κῶς ἰκουΐγ μυγαρ ᾿αδογ ομο μοὶ θᾶ 5 μο βου) Μοὶ τ. οοιοννοὶ 
ὦ βολ» οἰλαδαι ἢ μα θν ὁβοοσο μὰ. ὀϊδυσδιαι . δάσος, ααϑρο βμλλθϑο 

᾿οίο αασα " ὡμδ ἴδβουο ἰδ ὁ σομδοΐ, μάθ; δρυΐ ἰκαῖθο ΟΜ], κῶνοι ς9 οἷ» 

οἰδυασιαῖο ἰβοναν μλλθο υὐοὐ ματος τβαϑυν ἰδ οδιρολο ὄιδαο ἈΒὸς ἐγάδβο οὐδ 
εἰβαυο ἰδϑοων [ο οἷδος 9 ἰδ Νῶς έδου. . ας δὲϑ. μνδ)ο βυῖδο ειῤϑο 
οἷς «1.9. ὀδλϑ ᾿ς βοδλο βοιαν μβκϑους ἰδδιμ ἐγάθς εἰξοιθας ἰρμθ ἰδ ἐν» Μ᾽ 
ὑβοὶν οἱ ΜΓ «μι οθο) τοὶ 399. αλδ, νοἱ :βοο αν, μα) ὁμαθ σοὶ ομοΐῃ οο) υοἱ ἔλαςς 

σοι» ἃ ἀϑο Μὲ. βὅγοι ὡὸ ὡνεθ βκαδθ οὖς λαὴ ἰοιο. βαϑν οον μα βοοὶρ -βμυΐ ’ἰϑμὰϑ 

ἰγϑιροο ἱθοσ οο μὼ -οὐ . μϑν νονοαθο ἰδαλο οίο ἰκθοο, υὅγοβ. ἘΞ 9 

δ. κιαοίν Με λάμπ μοὶν μοὶ οἰδυαβ αἱ» βϑια κάλτ : ἢ αἴλο οὐδ], οϑνοῖὰν ἰρβάβϑο 

Ἐν το αϑς, ὁμοῦ βιλϑ βοον οο ιϑίο [ιϑοὶ. ὁμα δας, οἷν. μαὸ μμκ5 βα.» 

εν κὐννιμϑ.. οὐἱο Ὁβολ.) ᾿α οἰδδωρο ον. θοιαας ἐὰς ΒΟ οἷν Ἀ'. οὔ 

55. κϑοβοιφῶν, :ἰοῖδαΣ 819. ὁμοῦ ἰδαϑοσν ὀμθο., κϑὸ κϑιϑν φρϑο [κας ἡνδο {1υϑον Ὁ γ3ο ΘΟ) .. “᾿ 

-- -οιορϑδι οὶ ανοος εθο τλῦο ἰδθο ς τον ρα μοὶ τῷ μομᾳ δ 

οὶ υἱκας ὅΝμο μοὶ οὐ ᾧ οηϑὲγ οοὺ τ ἰλος οδαο [τ αϑο} ὁ} αϑοΐγος ὡν. ῥομοο λϑθθὶ ϑίο 
ἐροΐ. ὀβο, ἔμδγ τ ςθ γϑιϑς ρϑϑο μας ὅδλο ΠΠολον Ῥγδο δ. οοὶ. --- (5.50 }}, οοῦϑ. 2) λοι 

φλόξο ϑνῶνς ρὰο δὰ μὸ ὦ μὰς 5 ἴμῳεϑο τίμωςθ ὁ μϑυ ἰαυρ 

Κϑὼν ἱμϑὶ οὔνο δὸ ἰμδις ο :βαϑλο οϑαδιο {Π) ομϑον ὁμσαδς [αϑθο δα β.530 

ὀηδ αι ρῆϑδο ΟμΘΣ Οο᾽ ἔξςθ ὃο γοῦνα ϑὸν [᾽) οἱ τωρ, οἱ ἰγοι ῥαϑιοοῖν ὀὴα. δὶ Ὡς " 

ῃ«ς ἀλλο λομαν μδδ οοβνονς, ἰοιδὰν μῃ0 ὁμον οἱ [δαλορσν χα. ὀμθοος κϑλγεδϑο 
Ὡϑισϑουο εἰδδιρν αν μὸ οὐ δαλο αν θν ομον [κοῦ ᾿ϑῷο. Θομλὶν μοὶ [1515] 

τὐϑμο, ον ϑ [Ὸ Θρωςῶ ἢ ἰοῖν βο τα σον μᾶ. μθὶ ζϑομβοαιο) μος. »- 

δον ἰμο εκϑομοαιχονς, αϑιιο ολαυ οιορό ΟΣ οδνον . ἑκα }5. ςοὐ695 

«ἰδολ, ϑόμλο ἰυϑυδδοο, τᾶ 9 8 ἰϑαροοθ οοὴ ὡοῦ ἰξομξϑουο. ἐμὰ ῶ 
οὔ ΔΘ βέόσλοςς, ἰγον Μ|0 -ὐοὶ } ϑοῖν. Ἀν ἡλ1 νι διθιβϑο ἰπα θα βαλθν ομροίδθοο 
Ἑ μϑὶρ ἰδ δυρο μὸ ἰδοῦμοο " ἰβομο ἐμ μϑοδοο.. «ἐδ αα, δδδο αὐ δ ὡς 

μομϑ ἱ οὐρά οδνοο υῶος οθοσον οὐ ον, «τιον νοὶ ῥυῦο ἐδοδο οσϑοαν τον 
το ρῶν βόμν οἱ βαϑροθιο. οὐἱ ἰδῦβος οϑνος Κὶ ἰοῦ "» οϑοἱ ρᾶθο. 
εϑΜἑ οι μοῦϑ εἶν. ἐρϑοὶν νοΐ ο κδοδο» βθαδλοο ββσααβν. ολαδα. δυῦβϑα δλο) 

᾿βαῦδοιον ΜΠ Ὸς ορας τοὶ «οὐ κ μμϑν τὰς οὗνοβνν, υδβαϑαν, οοἹ «ον τρδῶν 
οὐ ἰ.. ὦν... Ὁ 5... 'ναλο «ἰμοῖν 3 .οαα οὔλδϑ ϑομὰ οἴρος δμο ἱμ 

μβϑα ὸ υ μθ σμθοΣ ϑαοὴ ᾿ὁἱ ὀῤνον ἡμὺν οον τ μυῦμο οοιοδυΐ ομ ϑάλαςς 

55. Θλϑον οὉ) ἰϑομδνο ρου μὰν ΩΣ αὐοΐν. οἱ αὐ (5) τοῦ δα γώμονν τοϑῦ 
ταῦ ἔϑρῖβο  ϑ. βροῦν: 9 ὧϑν 90) μας ὁδὴμο ϑομν μϑοίδος, --- μα 9ϑἱ οδὲ9 

118 Μ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

μοὶ, -- ὀϊαδαδ }} μα ϑν ὀββοιασο ἢ διδιυαθια!, . νοῦν ἰδδι. ὁμδε! μοοὶν οὐϑιαϑο 

.κμῦ ἰδομθσθν νοὶ ἰωδὰν οδ σθαι κὸν σον «ϑαθϑο ϑοναΘ μμονδν μμο]} 

οἱ ὡῦο «υοῦ μμο ὡὸν νοἱ θαι. θοαὶ ο οςταθυδαδο ἰλόδορον, ὀΐνο 

- 4 Ἃ ΑΞ ἶ 
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81. «...ᾧ. “47οξα καὶ φῶβ τοῦ νοῦς εὔτιν ἡ πνευματικὴ γνῶσιθ' δόξο δὲ καὶ 
φῶς τὴ ψυχὴς ἡ αἀπαϑεια, 

ἘΠπὸ ΕΠ ναμπρ ἀον δ ον ἄθ5 Ῥϑῦϊαβ:, 1 βοιδποι ἀἴὰ ΗΟ ΟΠ ]τοῖ: (ἀοἐδο8 
ἰὴ Ξ'Ρ[8ροὶ ππᾶ γουνγαμ 61} πΠ85 ὭδΟΝ ἄθηι Β11|Δ6 ὑγοη Ἡθυυ]ο τοῖν σὰν ἩΘνν]ο- 
Κοῖὸ" ΕἾ ον, 8,185), ΌΠΟΥ τπ8 Οἴθβοι" 581156 ΒΈΤΘ! Ἰζοταπιῦ βαρ ΟΡ τὴ ἹΚουϊηἐ]ιον- 
Ὀνϊοῖα: 716 ἅποὸι (τ Ἰδῦαβ Θαο] χὰ βοίποι Η ΡΥ ΠΟ τοῖς ροῦν δοηῦ δῦ". , 16 Ηουτ- 
ἸΙΟΒΙτοῖ ἀπ (ἀ5 Τοῦ ἄθν ἤθοϊο ἰδ αἰ Ἰσθμοῖ σοῦ ἅδη 1 οἰ ἀοηβο θη" ἃ, ἢ. 
ὍΘ .Π ἄϊοβα Ὀοϊᾷθη. δπάθυθῃ 6116 (ον ὥθϑὶο --- Τλιβὺ πη Ζονη --- ἸοΙ ἀθηβομ  [65]05 
δοορῦθα. ἀπ ταἱῦ ὁπ) ουτθηπθηάθῃ 6811 ον βθο]6 γϑυθίη!ρῦ βἰπα, ἴῃ οἴποηη 
(ἰοἰπύο, οἰποῖὶ Τἰομθο ἀπ οἷπον ΗΟ ΠΟ ΚοΙΌ ἀπ αἰ Ζα]]θη ἀπᾷ ἃϊο σουγοηηΐθη 
Ἐραπρθη δα ὔνου, ἄδπη οἱ. 5. Πίσης ΤΠΘ ΗΠ} χυγΘΙΟΥ]6 1 Βορίονάθη. ἀπ χυγοίου]οὶ 
Ζοτη, βοπᾶουη οἶπο Βορίορᾶθ 1π οἴπθηι ἨΘΙ ἀθηβίηη, οἶπον Εν Κοπηξηΐβ, οἴποια Γἠοξα 
ἴῃ ἀδν 3ὅ6616. ΝΙομὲ αἷβ ον 16 Ξ'6616. οἷπ ἀπῆθυα Ναίαν 1ιΐδθ. 415 ἀἴο ονπυ Ὦ, 
ν16 (16) ΤοΛΘη βοινγαἑσοθη, βομἄθυη τγῖθ οι [πὶ οἴποιη δπᾶγροη 80. βουροῖθε: 16 
ψΜουπθμ ἰδ ἀα5. Ηδαρ ἤον ὅθοϊο; ὅἀδ8 Ηδαρὺ ἰδ 808" νοῦ Ναίαν πίοιῦ γοῦ- 
Βο!θᾶοθη σοὰ ἄση (ΔἸϊοονη, βοπάθυ πὰ ἰπβοΐθτ 65. 6ἷθ ]ἰθᾶθι" νορίουυ, 50 
Ῥεορδομίοι, οὐάπϑῦ, ΤΘη]τΡ ππα ψουπαοῦ ον ΟΥἸσοπποπᾶο 161] ον Ξθθ]6 αἰ μοι 
ἀπᾶνοπ σὰ δἴπθη 1ἠἰομΐα (ον ΗΘ. ΠΟΙ Κοὶν, ΑΘΒΆ]Π οἷν βομνοῖθἐ ὁ ἀπάθνβυγοι οὐνίο 
ὅδ5 Εθαθν Βοίπμθῃ ἸΚΌΤΡν 110 βοῖπον τα οὐἴαβῦ, 5ὸ πὶγτα ἴα Ψονμα, αἶα Ξθο]6 
ΟΥρΡ Ια ἰπθπι 516. 510}} ρϑπχ ἀπ ρᾺΡ τηϊὐ 1Πν γοντιίβοιιῦ ἴῃ ἀθπι 1 ἠοιίο ἴον 110. 
πυιπδι", 

82, Ψ' κ᾽ Α. τι ὁ αἰσϑητος ϑανατυς ξιοϑὲ ποιξιν εν ἡμῖν [ὡς αὐτῶς ἡ δι- τεῦ 

και του θέου χρισις ἀπασι. τοι λογιποιᾷ ποιησει ἐν ὧἱ χαιρῶι μέλλει κρινεῖν ξωντιις 
τε καὶ νεχρους καὶ ανταποδῶσει ἐνὶ εκάστων ματα τὰ ξργὰ αὐτοῦ. 

νιν ουᾶθη ἴοι 6. ἀ16 Ανὺ 65. ροιβυύροη (νοητὸς) Τοᾶοθα 6] νῦ, ἀοββοι 
Ξέγτλ 0] ἄον 16Ι Ὁ]16 16 15ὺ., , δ᾽ ἃ8. ον 16 ΙΡ]Π16Π6. Τοῦ δῃ ππβ ἑαὺς, ον αἷς Ἰπποῖξ 
ΥΊΒΌΒΘῚ [61 ἀπ 6616 ὑροπηῦ, 80 ἄαβ δι Τι61}, 16 0105, ἄδθν Ὑουννόβππρ' ΔΗ δἷπι- 
ΕΜ μα βοῖπο ΤΑ οὶ οἰ βίο], ἀπα α16. βθ6 16. πϑοὸὶ ἴπνοπι ΒΟμοίάοη. νοὰ ἴπτῃ 
ΤΟΡΈΡΒ108. Ὁ]ΟΙ δύ οἰπὸ θἄρθῃ Δ Ί]]1ΟῊ --- θη δῖ Ἰσᾶπη 18 ποὺ ἄπ Οἰοτίπρβέο ἔπη 
οὔδν ἰθυπθῃ Οἰπθ θη Τιθῖ, ἀὰ8 Βυαθείσαι ἀπ ἈΠΕ ΘΙ ἴπνὸ8 ἡ πκθηβ ---, ρᾶπα 
Θῦοραβο πιρεὺ ἀδ8. ρορθοιίο δυο Οοὐΐοθ ἂπ 8116 ον παηβένζοαβοθ οἣπὸ Ατιϑ- 
πϑθτηθ. 61] 516 ἴῃ ὅν Ζεϊξ, α16 ἴῆγοπι ΔΓ Π]Θὰ ρδαθῦθι χασᾶθ, τὰ ἀἰ6 Ταρομπᾶ 
χὰ Ὦθοη ἀπ αἴθ ΕὐἸτθηπ Πῖβ 5810}. Θησπθῖρπθη, ὅδ5 ΕΡΘΠΒΙΠΔ ἴῃ βἴο ἄπτοι δῦβα 
Τιοἰἀϑπβοϊιδῖλθη. σευβέῦν. Πδῖγοη παπᾶ (ἰοὐδ ποῦ ροαϊοιΐ μαθ θη, νγουᾶθη βῖθ ρου }- 
του υγοῖβα Ὀδβύσα  ; Πα θ6π. 516. βίοι 00} Ζυγοῦ ΤΡ 5101} 8015 ὺ δαβοοβαοιῦ ἄδβ Θ6- 
θα 611 γοπὶ ὑγαμθη. ΓΘ 6 ἢ. πη ἄα5. ΕΘΡΉ ΠΟΙ 6η. γο ἀον Βο]ρίςοιυ, Πάραπὶ πιὶνα 
ἵπποι 16 Τροι οὶ σοποιιπιθι τα νγορᾶθη 518 ἴπ ΒΟ σ’ϑοἸΠἸΟΠ ον" ΕἸ πύον ηἶβ δ ἰοββοι, 
πο 516 σᾺ}" πἱο ἐθ απ τὔπποῃ ; ἄθηῃ ἄστη πδνἐ 4116 ἩοΥ ἐβομΘ Ὁ δα πη 65 πουνβοι 
μὰ (ὍΣ οἷπθ ππρθίθ]α Ηρνν. οὐ Θμπ ὃν σἰομίοῃ τὶν ἅϊο Γιοροπᾶϊροι πἀπᾷ αϊο 
Προΐθη" 16 ΡΌΒΟΒΙΙΘΌΘ βύοηθ : ,α6. οἴποη βύθηθη δα χαπὶ (ἀϑυϊομίο, ἀϊ6 δηᾶγθη 
σαι Ποῦθα“ , Αποὶ 1ῃ αἴθβον ΛΝ δὺ εἰπᾷ αἴθ, αἴθ αοὐν πἰουὺ οαϊσθηπθα,, ἰοῦ ἀπ 
1Θῦ6η Πα] ΒΟΠΘΙ ΠΡ 16 αἴθ ΤΊΘΡο ἀμ τγουᾶθῃ ἄονὲ γῦ]]ρ' βύθυθοπ ἴῃ ἅδ᾽ ουσίρθη 
ἨδΙ]]Οπαα81, ἄθπη: Ὅ6ΠηΠ 11 1π| Ἐ]ΘΙΒΟΙ6 1οὺ τγουᾶθε {πρ βιουθθη χαϊββθη" {Πὕπι, 
8,.8}} αἷο 806: ἀβ8 βοηθίτηθ ΤΘθ6η ΠΒ])0Π, Ὑγοθη., 800} ὙγῸ πη 56 βέθυθθη, ἄονὺ 
16 “νο!Πδπάπηρ ἢππὸ8 ΤΙΘθΘΠΒ ΘΠ ΔΉ ρθη. 

88. »᾿ Ὁ. Κι Γιὼν ποταμὸς αἰγυπτιος εστι κυκλων πᾶσαν τὴν γὴν «ιθιοπιας 
ἀφ᾽ ουὅ δὲ ενορ] τῶν προφητῶν εχελευσϑὴ Ισραηλ μὴ πιειν ψιγνωσκομεν χαὶ ταρ τρειῷ τοὺ 
αλλὰς ἀρχὰς καὶ τὸν ποτᾶμον ἀφ᾽ οὐ φοριξονται αν τεσσαρεᾷ ἀρχαι. ε 

ἘΠπὸ μοϊβυϊρο Αὐβ]οραηρ Ἰθμθ5 ὑειυΠ]Ἰο μοι Θ ΤΌΤΙ68. 88 Π6πὶ ῬΑΥΔαΪ686, (0 
ἴοι ἴῃ 4 7116 {611}, Φοηον ϑύροπι ἰϑὺ οἴη ὅγιαθο] 405 Ἐν ὕβθνιούοθ, ἀθυ' 6116 
81165 Βὔὕβοηῃ, ἄδθυ' ἔλθο βοῖπθ παῦ"]]ο1 16 ασθηχα (καταστασιο) ἀποτέναν ππα 510}. ἴῃ 

«αὐο τῶν ς 



190 : ΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΕΝΘ, 

κοῦ» καβϑο δδδϑ ακ5 οον . οοὴ βομ ᾿ς μὸν υ9ὲ «δα θολὸ τνϑδο (1.9}.1Ὁ 

᾿αἦν ἰθιο τ μα. οὖν) μοῦ; ᾿ΘΡ ϑϑ ἐΝιροίο τοιδξθ ὁ αϑο [.09) οὐ :ἰδαὶθ 

ἕως ᾿Ξραϑ ὰθὶ ὁριανς ὡς ἃ κϑοΐο :ἰ αλο χκϑϑο ἔγχος 9 ἔσο ῥδαθοο ἐϑο. δ. 

ἔκῳς [536 νυ ομαρι ον [Δ ατοὺν λα δ. νας 9} νς ὡς ἰοοι ῥλοὺν μα λαὸ. μωοὶ 

τοδὶ» ον ον Δ λοι οἷες ὦ ο ἰμὰθ μιν μοὶ λον βαομο ὃ. δ οθο ̓ ωμοὶ 

τϑόϑθο ᾿βωκο ρομιοὸς, ὡϑ ἐδ ρομήροαι. δὸ ἰαϑιϑαν, καλλίλοο :[1αδυςοῦ [κοῦ οδ Ὁ 
9. ὁβϑ Νι Ἀν βμογδϑο. [ἰκϑοὶ υϑδαᾶνθ ὡὸ ἐθῶν ἰδ βκβο δ αϑροδβον. 

ὑποοσ ον, Ὡς 89. ]Ἰπιδϑλὶβ οἱ βελιοοαθ οἱ τζϑλας ἐο Κδὸ δὶ } 'πγμο 

εἶδαν μ ὁομϑον ἰοῦ" ἰμὼ οοὺ καθ, (σοι ιϑίο μὰ ϑυαϑοι ομβ ᾿ὧἱϑ ἐδανν ὀιδος 

ὁ ἰδ ἰδαδῶν ὁ τρῦμον 9} δ) αν, φὰς [89 λαονο. οΪκθοὶ μμϑοὶ ἰκσὰΣ μας β0}15 
ΤΣ, υἱςς ομαδὶ ον Ὁ Δ ως ϑᾶὰς τἰθλὰς Οοοοι ἕκῳς, ἦῥϑάλλα, «φϑλυνδ, 

«ἰκθρθοὶν ἰδϑαδο οἱ μας οὖρο οἰδϑαα ἀδο5 [5.8 ὁμῶο τρῦρον 15. ὑμθο 

ορυλδις 5. 5.Ὰ) σοὶ ἐμϑι ωλδο απ 19 ον μμ. 

κᾶλα οΣ σον» οὐ τὰ κο οὐοοο βου μϑνς μαξο ἰμμοθ ὁοὴ ᾿ξ οϑΟΣ 

βομδν ος υΐ μαὉ ἰδ}, ,αὐοῦν. (οἱ οὐ κϑύρ οἰανν» μας ϑοβο. ϑλβϑο : οιαδνδν 

ΕΞ 6. αμὸ οὐ. πλδο Ἀν ΜΙ (αϑὶ οἱ ἰθϑιο. ραν 9 ραθ ομϑοΣ 90] 

ϑΑ.9 - οἱασι ἠσ φκαν ς5 65.) μβαλθοι οἱν . σβϑιαὶ οοιαν ψϑῦ οον δ. «οὔϑυϑὲ 

565 ταϑοὶ οἰλομονϑυ βοΐο [Δ ασοολ,.. ἰδῶ, ὁμδω ον. θοῦ ρου» μοι δ ὰῶςςς 

ὄμϑοῦ ᾿ ϑμο 1αϑὸ ἊΣ. ϑροδοο ὕλας δὲ9. υοΆ ὑον ἔΚΗΣ ὀμϑοιν να τς 

ΝοΣ οἰλαθα  οὐμπρ ἰξμσα βου δας μέθιοο ἰβνιαϑο δ᾽ οἱ λα ο οοἱ εἰλα {αι οί 
φως οὐδόν. κατ γ ἢ» υοἱ (9.0) Μμιω οϑ᾽ ϑο.» μθ9}} μϑαν .. οοὐ δ. τ 

τ ρομο ἰδ ἐὸν [λαλοῦν ἰϑιβα (οὲ οῆδον . μον ἈΝ} μλϑα ἐξραϑο ἐμρϑαϑο μέμαϑαν 
Ῥτθ ται ρο Βὶ ον μὲθ ΟΣ βομ ρρο βϑδιααγο ἰδϑαὺφ βυ8 δι ὁ οδον μὰς 6.00) 
οἶμον λα "οϑοδδος, ρϑΐο Ὁ ΛΟΝλο ὅθ Οἰδθυο ἰμαδν μ5ο κὐαχροιδθο πῶς Άὥρο 

ἰλαθϑυς ἐδιυδντι ονο ον ἴδ ὁ υἰδδὸμ βγο ἰδόιμν ὁδὶ βδλθιϑοοὺς ᾿ϑοδδν μοοι .. Κϑῆο 
Ἄστον οὐ δος ῬτοΣ οοἷν. ὦΣ ἰανιμοον ον ἐδμοοο βου ὁ δ 5 δὼ. 10 

ΝΑῚ νος ὡς, ϑομλο βοὴοι νν ΝΟ ΝΒ βύρος θο] . ΝΘ ἈύροΣ θοῦ μδ Ὁ 
εἰλαχὼγ λομα οἱ οϑ ϑϑϑο Νυϊμιροὶ αν γο ΩΝ λο ρομον Ὁ βϑλοο ἰυτος, Νυὶ ἐδᾶκιο 

ἰδέμοδο λαὸ δι μα θυ μὰς οὐδὲ Οἰπρ Βαϑ γοΐο μον; οδϑοῖο μοι; οὥθοϊβο ομάθ ρα Μὲ 
ῥῶδρολο ὀνδι, καθ ἐπνὺς ὀιούι κἀν ο6Ὁ οἷν. Θομιίο μόρον ὦ 5 Ν ἰδοὺμοὸ 

μα ἴον ς Ἰδδορν μγ0 ἰΝδο ον θ6) βδνθι ον βϑνδθγ μόθον τ το» αθοι γον. μϑιΣ ωϑοὶ 
Ῥτρ δι μδμο οι» ολακοοο ,} τΊκας ὁδο ῥδθαα, μοὶ; ιβϑιϑ βῳς Ἀκρο εἰμρομο 
"ν Θαασῦ κα ο ’αῦ τϑ ϑομβῶ μιϑαλλο μῶν (οοομῦ τοϑὶ ιο αὖ 

Μὴ μοὶ ἵν ὅν ταθν ὀβλὼν ἰδ Πιαἴοο Ὁ φνομυ ϑίο μ5 ουβὸ ΒΨ 

50) Κρ τὸ βαδοςς ἰκολίωυ μϑὺ» ᾿ϑο!α Μὲ Οδΐμθθο δ μθ ὧν. κῶν ρο οἷοι, ἰδραυγο 
Ὡς αἰ οἰοι γο λαθον το ἰδωθνθολο κοὰς ἴδος ν΄ ομροῖγ γοΐ βόδια ιϑομὴ 

βου μας μὸν ὑἈΘουἰοδὰν ἔδμν μϑκαν ὀβανος ἰκαινκοο ἰλαθιον μι. μον [5 }. 
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αἴθ νἱον Ἠδαρίαπο!]θη 68 Βύβοι. δυσυγοῖρίθ; δὲ" ἐν ππθ ϑὐδαῦρο 186. πίοᾶοιν, 
ἐν ἐϊα]εῦ πιπβ τὴν 8118. ἀπα ἐὈ ]]ο, πὴ) ΟἿ δα ἀπᾶ Ὀτίηρὺ ὁπ Ααἰ πόροι ἄθη σϑησοη 
ἘΠΡαΙτ οἷ8. πὶ ΤΠιρτΠθ, Πὶ Δηᾶροι Ἰζαρίξο!η ποι τνῖν, τν18. 65. ἀογῦ ππ5 ραβέθ, ἄρῃ 
αἴμοι οὐκὶ ρ᾽ 415. ἀ16 ΤΟΙ ἀθηβομα 65 Ησομπιαΐοβ; πἴου ὈΘΙΟμνῦ πὴβ ἄθΡ 7δι- 
ἔδββοι δηιᾶουβ, Τῃ οἴποη Βυϊοΐα ἀθον ἄϊθ, α16 ἐροῦς ἴῃ νοβ ΟΠ ας. ἄθν σοίπθη 
ΤΟΒΡ ΤΡ Ά]Π]ΟΙΙτοῚ δ ἴσα ἊΝ οἸμηδυ θη νυ αββοι ἀπα ἴπνθ βομσϑοθο Ναύαι" Ὀούνἄροη 
ππα 510}. πηΐθν ὩΪΟΠ ρθη ον σπάθη ἀπβον ἢ] ἴπΠνῈ5 Οὐποθίπτηβ Πποσατηἐνθί θοα, 
Ποῖβδὺ 65: οἷοῖι υαμάθυθ το}, 00 5'α Ὡΐο ῦ θ6] 5Ο]ο θιη νγοϊζοπι Ὑ δἄορῃ γοπὶ 
Οἴμοι σῦν πμίτοη. Παρομ, ἴῃ ΠΡ ΠΟΙ ΚοΙθ οὔθ ἴῃ Θ᾽ οἀδηϊτου. (βἰπαϊροηᾶ)ς, Τ)Ὰ 
Βοχοίοιπιοῦ Ὑγββον αἴὰ ΒΈΠΊΠτρ θυ" ἀπβααθονη Βορίθσάθ. Τὰ αἴδθοιι δίπηθ γγιθᾶο 
ἄδιη ϑϑιθι" (ἀοὐίοϑ. νου υοῦθα γοη ἴΠπ χὰ ὑγίμϊσθα : σάσαα μού ἰδὲ ἄπ ἤδη ΝῊ 
Αορυρύοηβ, Ῥβββον. 88 ἄθπι ΒΌΒΙΟΠΟΣ χὰ ἐγ] πτοη Ὁ (9}6τοὰν ΤΙ, 18), ΞΟΒίομον 
τα τας ἰδὲ δἷπβ᾽ ΟἼΠοη Ποἰβὺ ον, Ὑγ6811 οὐ 88 ἄθιη Τιϑηἃ ΠΡ σου Ὀυἴομ! : ον θ6- 
υγέββουῃ Αορυρίοι πη Ηΐοβὲ τἀπὶ ἀδ5. ἢπβίου Τιδπᾶ Α οὐ μορίθη. Αορνρίθῃ ἰδὲ 
πδο} ἄθη Ὗ ἄνουν. Αγ μ001 ἀ6ι Βοβιθν ἀἴθβον ον, ἀονὲ ΠΘν βου ὅου ρδβεϊρο 
(νοητοφ) ῬΊιανο, ὅθν ἄθῃ ϑῬδπηθ) ΙΒΡΆ6]8 Ζυγᾶπρ ἅπ8 Ἰζοῦ ππᾷ Τιοίμῃ ΖΙΒΡΌΙ σὰ 
Βίγϑι θη; 6. δύ (ἃ8. χουν θη6 Ποἢν, 488. 8116 ἀϑἀδμίζοη, αἰδ βἰοῖ τα 65 Ἰθιπθη, 
τηῖϊῦ ΒΟ. ΠΠτηθῃ 1,6  ἀθηβο μα ἴξοθ. Δα, ΟΠ βύ 16}. ΟΡ. Ἰζοθμθη. ὅπ θπ8 ἄνοὶ ἀπάγθη 
Θ 6116 π ππᾶ ἄθῃ ϑύσοιη, νοὶ ἄθπι 16 4 διβρθιοης. 24, χὰ γϑυθιρίθι" Ψαΐίοι, 
Ἰξϑπηβὺ 516 ὑπ βομνγοῖρϑὺ ΟαΡἾἾ 061, Ὑ761" 8011] τ᾿Π5 θ᾽ σαν νυ τοππξηϊβ γον μοίρῃ ὃ] 
οΟΝ ιν ὑσάποη δα θη, ἀν 610]1 οὐἹοποϊιίοίθ, ἀα ἢ οι" οἴποπ Κ] δἴποη Ξύνϑ ἢ] δα ἢ 
3 Ὅπ β'πξα]ρ' ρΘΙΒΠρΡΘἢ 1α88θ, [6 Ῥΐβοη ἰδῦ οἷπ ϑψμιῦο] [ ἄθι (ἀ6] 4] 1606, ἄδν 90" 
ΤΠ’βδοῖθ ἀθι' ἀπρουθοθίθη. ΒΘ Ἰοἰταπρ' πᾶ ἄδι" ἩΓαύίον 5 ὐὐκθπαϊοπβέοβ, ἄθηη 
"88 (ἀο11 16π65 Πμϑηοβ. ἰϑὺ οτιὺς, 106 ῬΠΘΡα μ θοχοιοιιηοὶ αἴθ Εβοΐου αἰ ἄον 
αἴο Τπτ βίο του Κοπιπῦ, ἀἴθδθ ἀθον δυσθαρ 8116 ΒΗ βΙΘπΘα ΤΙΙβααθονκοίξοη, ΠῸΡ 
ΤΊΡΡΙΒ θννἶβϑορῦ ἀνθ Ὀοἰταηπῦ ἀὰ5 Τιαμά ἀθ8 Αββυρουβ, ἀθὲ ΠΟΗ νεῖρ; παρὸ Ὑγῖο 
οἷηρ θαυ 465 ΓΤ ύθϑποπ; οἱ ἰδῦ 0." ψγ1146 Τῆρδν, ἄθυ' συ πημηΐρα ὈΠαύρ ουῖρα ῬϑηΐΠΟΙ, 
δα! ἴμπι βίο 6 πο ἀσ ροη. ἂπ8 ἄθη Ζογη ρϑυογομοι Οἰθαδηκοι. παγίοὶς; ἄθπη 
οι {πππῦ Ὀοϑἐδηα!ρ; κορηΐρα πᾶ ΠΟΘΙ παρ Πθᾶθη. γον ἀπβύοη Ηεϊκῖα, ΔΡΘΡ ΟΣ 
παῦ κϑίπθῃ Τὰ 016, Ὑ761}} 56. σὸν ἄθῃ ΑἸξαν ροὶορὺ γγονᾶοη ππδον δομθίμηθιῃ (ἀοοῖ ; 
6 ΨψιΡα ρούδίοι ἀπ ρομὺ πηΐον Εἰ οὐσὶρ, 

84, Ο τῶτν λογικῶν νοὺῸς δεχτικος εὖτι, τὴξ τὲ γνωδεῶξ καὶ τὴ ἀγνοίας, τὸ δὲ 
ἐπιθυμητικὸν δεκτικὸν τὴς σωφροσυνὴς καὶ τὴς αἰσχυνης, μετὰ δὲ τὸν ἕηλον (Ξ-- ϑυ- 
μον) ἡ ἀγαπη καὶ τὸ μιδοβ τρέχει" κολλαται δὲ τῶι πρώτξυοντι εν τοῖς πρώτοις τὸ 
πρώτευον ὃν τοῖς δευτέροιβ καὶ τῶι πρωτευοντι ὃν τοῖς δευτεροις τὸ πρώτευον ἐν 
τοῖς τρίτοις. 

Τὰν πιᾶη 61} γοη ἄθη ανοὶ ΤΘ]]0η, αἶθ ὅπ ἄθν γϑρηϊη ρθη Ναξαν οΥΙκοπαθαι: 
5:6, αἴθ δὴ {πη πἰολῦ πϑοῖϊ οἴποπὶ Νμδ, τνῖθ θα] ἄθῃ ΤΊΘυθη, τ ρίτβαμι βἰπᾶ, β01- 
ἄδστι πο} ἴπσθηι (46 Ναβαυ) 6, δὰ ἄθη ΟΡ] ἰκύθη ἀπ ἴῃ 6." Ζαὶξ ἀπῇ ἰπ 
ἄοπι Ναβο, Μῖ6 86 ΨΠ]. 16 Κ6618 ἰδὺ νοι (ἰοὺθ τσὶ οἷπ ἸΠατον Βρίθρο] ΒΌΒΟ ΔΓ. 
ἴδηι, (ἀοὐέὲ μδ}᾽5. 1ην ἀθου]αββθη, β᾽οῖι 85 Οορνρο χὰ ροῦθπ πἀπᾶ ἰἤροι ὙΠΟ χὰ 
ἔππ. 9 16 δυππη! ἀον. Ὑ σπαπίνννοβοι. αππ ἀἰο Εὐϊτοπη πῖβ ππᾶ ἴῃ Οδροπίοι! 
δα ΠΟ τηθηΚ. αὐ] οἰποὰ ἀραἐ]Π]οθπ ΒουγεῖβΌ Πὰ5 Γήοέ ἀθΡ τευ] οἱ θη βοηπο 
ἰδὲ (5. οὔ θηϊαπαῖσθ Βγιη 01 6 ὙΘΡ ΠΟ ΡΌΠΟΙ. οοἰβυϊρθα: νγοηη ἀϊθ ΜΙΘΗΒΟΒΘη 
ΜΧ0]]16η, Βομθαθηῃ 516 516, Οὔδθ]" 56 νου ϊκοῖα ἴῃ Ηρυχ Δαροῖ Τιοϊἀοπβομαῦξοι παπᾶ 
ΤυυΆμ ρδρθη (85 Ν᾽ ουβέξηηϊβ. Εθηθο ἰθὺ 68 τπαὶϊξ ἄρῃ μοίάαπ δηάθνοη ΠΟ ]οα 
ον 3616, ζοσῃ ἀπῇ Τιπβῦ; 880] 916. υγίγσκοα. πίοι πϑοῖ ἱππογοῖα οὔθι ἄπ βουοιῃ 
Ζνδμρ, βοηᾶθνπ ὑτῖθ δι ἔρθίθ Ὑ7Ί116 βίοι θα βομοῖἀοὺ [ ππᾶ βίθμθη τὰ ὅθ ΝΠ τοὺ 
γῸ} ἄθη θ᾽άθη ἩΒΠαΙππρθη, τὶ οὐ" Βομσοὶ δ: (16 Τπιβὺ ἰδὺ ἅν Κούβομθη Ἐπ|- 
181 0βϑτηϊγοὶ δ το (ον Τ]ΠΙ θα β Ποῖ} ΤᾺ 810“; ἡβοῖι ἔροῖθπι Ὑ7ΊΠ]ΠΘη. καππ 5ῖ6. Ἰζοῦβοι- 
πεῖν ππα ἨρΙΠΙρΊτοιῦ τγάμ]θη, απ 6. 5ῖοὸ Ὧ88. ϑομϑθθι (ἀοὐξθθ ΒΒ] βὲ, Τλοιὰ 
ΕΠ Φο]ρ δὴ Τήθθα ἀπᾶ Ἠαβο; ον νᾶ] πῖον θη Αὐβάνποις ξηλοὸς ἢν ϑύυμὸς, νγοῖ] 

ΑἸηιαπά!ππροι ἃ, Καὶ, 698, ἃ, Ὑ7 159, χὰ Οδυπσθι, ΡΊΗ].-μἰδὶ, ΚΙ. Ν, Ε. Βιμὰ 18; ν, 1ῦ 



123 ἍΓ, ΤΠΑΝΕΚΈΝΒΕΠΟ, 

θὰ οἱ μϑ ον οἷα θῶ, ῥα. ὁμαοο ᾿ς ἰγοι λους" ἰπκοοο 
οἱ (δα οἱ. ς«ὐκ" ἰδαυμβδδο οϑ]ς 5} 5 ὄμπν μα ὲ μὰ. δ Δα δο Ἀ1 ἰπαχὼν 

βοῦν» ομρ (ο. ἰπμάϑιαϑν δ} αὐὐν θα 9 μοὶ ν"ἱ ̓ κούνυθο Ὅλο εἰ εκ 

δυβιιβδοο καθ μα γος Δ Οἱ τορος «Πα. ρᾶδο κὐδ μὸν Στ μοῦ ὧς ΘῊΡ 
οἱ Μεὼὼ5. δος μσμ5 ὡ ὭνιροοοΣ ἰδ ντ λδϑοο  ϑόομ [ἰοῦ κἀν ασθιο . 09 

τσὶ ἰγόν δ βύρου οοὴ τβδόροτν ϑύροῦ οοΐν. ἴον αν τροὶν ον. Ἐνκα αὐ.) 

ἰδαλο ὁμδοΐν οὐ ἀθκονος δον, ὀμδοΐν ἰδθορο ἴλας οματν ἈυρΟΣ Θοῦλ.ῦ -ὐομθοΣ 
ον μὼΣ ἰαϑαν Νς, οἷν νυαβαὶ βϑοο ἰλαθο. ὁμδεν Ὁ. Ἀυ σιν δέος 

ἢ δ ν [δὶ ἰμὼ αὶ μμλλαδῶν. «οἱ ὀμρνννον ἰδααυροος ἰγρλθϑο ἔπαιον ἀο εἶμθ.κο) 
ἰς δια βώροῦ μοὶ. ἔβο ἰὸς, [Δα 9.5. ὁμδοὶ Ὁ} ων]. Ἰὰς δι5. βυφοῦ 5. οοῦνο 

δα ἈΠ τοῦ ἰθὺ κου δ βου ον [(αϑϑῦν» ἐλδαὶ, μβϑοο ΡΣ 

λαθου μῳ ἰδεραν «μόρον, ὁθνς οἱ ὕομβο Ἀχὅμο οὖν ον φόϑλοο δυβεδ οὶ 
μον ψμϑδϑο.. οἱ υμββαυο οἰμοῖν [αϑ οἰκο ἔβαν [αὶ δοο [ἰαθιοὺς, ὀβνο, μον. δμο 
δ0 ων Ῥ ο οἷδιοιος ὃν Μκαϑαθ μὲϑϑ μο ἰϑὸὴ μαμο ο Ἅ οὐδι «αὰ ἰοομ ῳ.9 

ᾶας Μη δον μα ἰοόο μα Μν ἰοδιν ο. οἷν- ἴμρον δια ὁ ὧὸ μὰο ον 

Σοῦ") ο''αδαδλ δαϑοι οὐ μβὸ οὐδλυοῦ οδαῦ τοῦλ9 υὔϑϑϑοϑο) τοῦ ἐϑομδοὶ 

Ἀα τα; αδαα ἰδς ο ἰδδαὺ ον μα λ3) ωλη ολολνος 5.0 ομμαῦ θα, καὶ " 

ιϑοθνο ὡὸ ἰἰαδιοῦ ἱδϑυ μοο» οἷς ας ἀο τβόθαδα μ᾽ μμο ἵμϑῶϑ σὐῦϑὶ 

57. τοῖος ς οιδοιας ἡ) ἰκαήαθ ὑνιδο κ9 ἰκαϑνι λα ἡ ἴοι μοὶγ μᾶς τϑὶ "τ ϑιοῦ ρα 

«νον ἐο εἷο μπὸς ῥο οἱ :ϑοθαυ ξϑδῷ οϑ οι Ἐκ) ὁ τ (ὃ) .ὰϑ ἸβμοΣ 
μωμοο ων Ὧ55 οὐκ. ββοϑῦσοο ἴμμμο να ὁ ὦ μᾶο : οιόομωϑ) ϑμ ὦ » οὐμοΐο 

ὅμὴο Ἀν μο μον «κοῦ μαι. μη οδυΐν ἰκανο ἴοονο ἐμὰ Μη ἴσον μὸν. ΒΟ. μοὶ 
ἰΙαλ ἰοοιο εἰμάϑ ἰδρὰς ἢ ον, ᾿αλθο εἰαλὸς), Ἀϑοῦναϑο ας Ναὶ 

μον δ ῤθο μο Ἰαλθ ῶς σον υρομο βραϑδϑο ἰδαυυοΣ ἱμαθῦ τ. 9) 

ΤΟΝ πα ΡΝ ΤΡ οπτ  Νς 
βαλϑυὺ βοῖο Οἱ λοΐ ον. ἀτοθο, οἱ ῳ Ὅβοδιοο. Οἰβορων «ϑϑιβεθιαθανθ 
ἰβωω ..5. εἶδαο οἰμοῖν μα ΟΝ Ἀγ ἰΐορυο, βαρθαῖν λβοο ἐδ ῥιοδοο 
δον Ῥρῶις. ϑυϊν βδδ }} ἰγομϑ ὁειβο οἰδνιδδσο βαθῦν ἰιλδναϑο αιοι,., οοιοδοὶ 

οι θοῦ οϑὴς . ἦθμθο βμακο ἰἴϑϑω οἱαδιπϑον, , ον, ἰδ ὁο δ :Μ"ὸ) βῶϑϑ. ῥὸ 

Ὁ ἔβα μοὶ ϑυμῖμμο ὀρθὸν ὁμδωΐ λα ϑγ χα. [καλοὶ . βϑξῳς 9 βὰν οὐϑϑ ᾿α:5 :99 
άλθοΣ οἱοίδνν ἰδϑι,, Δϑονο ὀρϑὺ δι :ὀιδέξο δ βαϑο λα ἠὸ ᾿πδϑν πὸ 

Ἴδιϑο (λα όϑαςν 5 ὅμτον τίδον, ἔοι τον ᾧ ἈΠος ὀμδῶν ϑάθων Ῥρ θῶ Ἀῶν 
καϑαθ "5 βᾷ. ὁδο ἀγμωλὶον ὀβν οὔρο ἱδοθον, [9 ὁβα. οόνθοο ἰδϑοῦ αὶ ϑλθθοΣ 
βου μο λμο τοοῶν ᾿οῆλοῦ ἰαλιο «0 ψ9. «0 Κϑδὸ οἱμοῖν» μ᾽ ΡΟ 

Νο  μο 'ῶῶο βοοῖν. «αἱ οὐαύδας ἃ9. δ ἰδ γον δ ῥϑοο τ ρνάλβο 

δ ὁὉ. μῶρος ἴδον μοὶ τοῦ οὐ Ῥθο 9. οἷοοι ἰοδν ἰδϑν. δ ῤθο ἰοοιΣ ΡῈ 
ΙΝ λλο οἱοιδα» 5. ὡ ον ῥΐνμωο μοι λλο οἶοοι οὐδ λϑοῦ Ῥ τσ 99] 

 ,ᾳ΄πεδλι.ο. - 
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65. 510}. πἰ οι, ππὴ οἷ ἐν θ θαυ}. 68 ὙΥΤΡἸκοὴ τνΐθ Π0ἱ ἀοα ΠΟ θη, βΟπ θυ τιπὶ οἰη γὸν- 
αΠ ΜΠ Ρρ65. πδπᾶοὶῦ; ἄθπὶ ΤΟΤΐον, ἀθν τὰ Ποραηροη χὰ Παρ ὑσ, Ο]ΡῸμ χυγοὶ Ὑ1}- 
Ἰζαπρθι, Ιἤθ06 οὔθ: Ἠὰβ, οηύνοῦον ΤΠ βϑν ἰΠοσαρ ἀπῇ ἅϊο Ταροη, τῖο Ῥϑαϊας 
τηϑτῦ : ἡ πδθ δ ἘΠΙΘ" χὰ ἀοπι (ἀπο ((18]. 4, τς Ὁ) οἶδυ" Ἰπθοχτιρ' δα  ἀ85 ΟΘρθηίοι, 
ψΌγον Ταν]α πγαραῦ : ̓μδ 6. Ἰκοῖποι 15 185 Εν αἴ ΤΙ ΡΟ ὑπδον“ (ψ 80,1), Π6ν ἘΠ’ῸΡ 
νοι Ναΐαν ᾿ἰδὺ 8180 δἷῃ ΔΠ  οΙ ἀϊηρ, ἄθηη Ὑ Π]Θι ππίουροῦοα, ὰ5 Βῦξο, ἀα5 αἴθ 
ΜΘπβομοπ ὑπ, Ἰἰορὺ 150 τἱομ!, υῖθ ἅϊθ Ἰζοῖχοι'" βοῃνίσθη, ἴῃ ἄον Ναΐαν, ,»,Δὴ 
5 Ἐμπβίθ ππΐον ἀθη (ἴδοι) ἋΟΡ ονβύθ ΠΘῖμ6. πολ] δὲ 910} ἀἀ5 Εσθίθ ἴῃ (ον 
φυγοϊ θη Ἰλοῖπο ἀπῇ ἃ. ἢ, ἄθπι ᾿ὔρβύθη πὴ ουβίθῃ Ῥϑᾷδνθ, ἀν Ευ]κοπηξηΐβ, β0 }]Π1 δὲ; 
56} ἄθν οὐβί ΤῸ] (08 πυνοϊδου ῬαΡοΒ. δῃ, ἄϊο Θιβομποῖς. 5ὸ ἰδ 5. ἴὰ ἽΥ1π- 
ΠΟΙΙκοΙν, ομπ ἸΚθαβο Ποῖ ἰκοῖπο Π ο]η]οῖλ ἀπ ομπὸ Ἠοίη μος Κοῖπο ΗΟ Πρ τοῖς, 
Όμπο 16 Κοίη ΜΘηΒ0}} (οὐ  Βοβδύθη Κκαπη“. Ποπὶ Ευβέθη πῃ συγοίίθη Ῥθαγθ, (ον 
ἸζοσβομΠοἱδ, βο]]1ο δὲ 510} αἴ Τήθθα ἀπ, (ἃ5 Ἑπιβέο 1πὶ αν τοι Ῥαρο. ΞῸ 155. διοῇ 

ὙΡΊΠ10}, ἀ48 ἄἀον ἸΚΘαβο οἷν, ἀθπὶ ΕἸ δύῃ. ἴπὶ Ζυγοίδοη ῬϑΏΡο, αἴθ ροϊβεῖρο (πνευ- 
ματικορ) ΓΤ 6106. 510}. ἀπβο ]Π]1οβύ. 

8ῦ. «9. Ὁ νους περιάγεται ἐμπαϑὴς γενομδνος ουδὲ συνεχεται πραττῶν ποικιλας 

επιϑυμιας" ἀφεστηχε δὲ τῆς ορμης καὶ παυεται τῆς πλανὴς τῆς κυκλῶι αὐτοῦ ἀπαθὴς 
γενόμενος καὶ ομιλῶν τοι ἀσωμᾶτοις ἀτινα πλήροι παόαὰς τὰς πνευματικας ἐπιϑυμιας 
αὐτου. 

Ὧϊ6 ΤἸπδύου μἶβ ον Ομ πη Βοβίο ῦ ἴῃ πἱοιΐβ ἀπάγοι. 415 ἴῃ ἴῃ 61" βομαηβ- 
ΠοΙθα ΤΠπ δυ]οοσιρ τιηΐθυ αἷο ΤΠ ΘΙ ἀΘηβο 8 ἔθ ἢ γὸὰ ον πἀπα Τιαβὲ ἰτοιηπιξ αἴ 
ΤιΟΙ ἀϑηβομα ΠΟ Ϊτοῖ ον οο] 6 1161, αἴ σΘυ ΘΙ πβᾶτῃ ταὶ ἄοπὶ ΕἾ ΙΒ οβνν 16 ὴ ἴπ ἄου 
ΤΠΘΟΘυἐσούππρ ἄ65 (δβθέχοβ παν, αἴθ ἀθὺ πηβδαθονο (οἶδ, 465 Βύβοπ γοπ 8]]6ὴ 
Βοῖύθα ἴπ ΤΠηΡ 6 νϑυβούῦχψι, 1 οἶἶο (α16. ΨΥ πα ἢ) 1 δὺ β'οῖν πίοι σαν οἰς πα] ὕθη 570 
Ὑγ6πΠ 5168 1Πσ6ῃ. τηδΠ ΠΡ ΤΆ] Ἶροπ Τιϊϊδέθη. πδο!ρῃ!ς, ἃ. Ἡ. 516. 18ὺ σθηχ 'π ΑΠΒΡΡΌΟΝ 
ΘΠΟΠΊΠΊΘΗ . . .. οι (8η ΠΘΡΌΠΡΟΙ, ἀἶδ χοῦ ἀπβοι οὗον ἰππιθη τῇ 56 οἴπνν τ υἼζοι 
θὰ ἄν ἸΙοθονἐλούππρ' 465 (ἀοβοῦχθβ, Δ δηπ 5ἰθ νὸμπ ᾿πΠροπι ἰ0116π Τ ΪΘῸ ἀπ ἄθη 
ΤΡΎγα μη, ἄἀον 518 ππιρὶθθῦ πη ἴπ Ἰθο8 Ηδαβ ἀπ θᾶ δίαδι Ἰαρὶ, σὰν Βοβίη- 
θὴρ; ἰτοτημηῦ, ΒΒρῸ 6 Τὰ ἄοη Δ οσ οι τς, σ6 πη 518 ἔποὶ τῦὶσα γορ ἀὸμ [6 ΠΘ μα οα 
πη 510} ταἱὐ ἄθπ Κῦνρουϊοβου. Πίηροη Ὀρ]ὺς, θὰμ ἀα5. {0110 ΕἼΘθον, ἄδ8 ἄθη 
Ζονη δυΐνορ, πβο ] δύ πρα ἴα ἩΪῦχΘ Υ βολεν μα]! οἷνθι Τιαβὲ ψουροιῦ ἀπ κἷθ 510} 
οἰμ]βὺ ταῖν ἄρῃ Πίηρθη, αἴθ ἵπὶ ροἰβίϊρθη ϑϑο ατιθι β'8 Ὠοβο]ρθα. Πάππη Ἀ]]οἷπ 
Ἰκοπητηῦ 816 χὰ! πιο, ἀδπη ἀουὺ βοιθαὶ 56. ἴσο ψουνδηάέοη ἀπά ππβυπιίς αἶο 
Τανῖσϑι, αἴθ νϑρη ρθη Δ οβοη ; νὸὰ ἀἃ ἂπ γουδομτοὺ 56. ἄϊο ΠΟ ντοἰποιπαβὲ ταὶ 
ἴπνοι Ταάθουι, ὙΠῸ νοπὶ Ν᾽ αἴοι ΔΠΡΌΠΟΙΏΠΙΘΗ,, 6ν 111" οἷ ΕΒ Κ]οΙ 4 δη]ορ ππᾷ 
οἴη ροιηϊδυοῦ 141} Βο]δοπύθῦ χὰ ἀμδαΒΒρυθο ΠΟ ον σθαᾶο. 

86. ψ' ἍἽγαπη ἔστιν ἢ υπερβαλλουσα τὴᾷ λογικῆς ψυχὴς καταστασις καϑ' ἣν 

κὄυνατον ἀγαπῶν τι τοῦ κοσμου τουτοῦυ μαλλὸν ἡ τὴν του ϑέου γνῶσιν. 
Ἐἂρ’ χοὶρὲ ὑπ, ψν]6 οὐθδθοι αἴ6 Τῆρθθθ νοὶ Ναίαν δῦ, ἀτὰ ἀονοη 16 η ὅθι; 

ἬΘΠΒ0 8} 5101 σου 116 ΚΟτρον 16 η. Τι 606 Ἰοββαρύ, Ποὺ Ζιβίαπα ἄθν Βίθοϊθ, ἴῃ 
ἍΜ] Ομ νυ ἀἴθβα Τοῦ ΟΡ ΚΘΗ ΠΌΔΙ δῦ, Ὀδβύθ ιν ἀδυῖπι, ἀδ 5ἴθ οὐπδῦδη ἰδὲ ἔθου αἴ 
ΤιοΙ ἀρηβο δ θοπ, ἴῃ ἰθσοιη πα ν]Π] ἤθη Ζαβύθπια 51οῖι Ὀρῆπαοὺ, ἀπ ἀἴὸ Εὐκοηπίηῖβ 
Οοὐΐοβ ουρίδπρΡ. Ταμη ἰδὺ ΠΥ πο δ ΠΙΘΌΘΥ 415 ορθι ἀἰθβα ΤαἸτοπη ηΐβ, δὰ. ὅ6: 
βἷο 8116 δ Πρ] ῦ βοιῦρ!θ; ἄδπτιι βοῦσχι 516. πίοιύβ ΗΌΠ65 τηθην ἴθ Ὑ οΥ σίσσιπρ' ππᾶ 
μἱοιύβ ΤΊ ἔδ8. Ταθ ἢν ἴῃ πὰ]: 56 ἰδὺ τηἱδ 1ῃν (θ᾽ Ἐκ τ ἐπ]8) πα σθηη 81 ΘΥΊρ; 
οἷῃβ βϑυοσάθῃ. 

ζυτι Βονγοῖβ, ἀπ 1165, γὰ8 ἰδῦ, σγοσοη ἄΐδβοι" Τάθθα ἀπ ὙΤΟΡΘἢ 

ἀἴδβου β6 Πρ πιο οηᾶθη ἘΠ] ο πα π15. σαπῃ Τα βοῖπ Θ᾽ ΘἸοητηθη. 150, ΒΟΠΡΟΙὐ 61: 
Παν γενομένον διὰ τὴν του ὕϑξου γνῶσιν γέγονε παν δὲ δ αλλὸ τι γενόμενον 

ἡττον εὔτι παρα τὸ δ ὁ δγενέτο"' ὅια τοῦτο παντὰ ὑπερβαλλὲὶ ἡ τοῦ ϑέου γνῶσις, 
τι δι᾿ αὐτὴν παντὰ γέγονε. 
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134 Ἅ, ΤΕ ΑΝ ΚΕΝΒΕΠΠΕ, 

57} - αῦιϑι»;, οναδι ἐς 9 ον ἤγο οδδνος, ἴσον ρρο 5). θομν «ἰσο ρρο ἃ Ὡς, 

εἰδρυο βαέδαϑ ϑοβν9 μᾶδον ὁμοοῦ ἱδδοιρνον νιν, ἰγοιου. ϑοοῦν ἢ" δα οβὸν 9 
τ Ἰῶὸς οὗμὸο τ Ν ῥῶ βλορο μικον τμμυὐ μδρϑ μον σοΐος. ἰοῦ» ῥα οὔϑλο γοιὸ 
ὅμα) βϑθαοο. ὁμδο ἰδὼο ἰδῶμον {ν θυ. ββοῖο οβϑοὶν δὴ. μὰ 90) 59. 99)9 

ὁμαιδς, μοὶ Ῥροῦ μς [δ᾽ σοῖς «οὖν ἰδ ο Νῦν ἰδ ΝῤλλοΣ οὔν ΟΣ 

ἵμμα βιοαϑο μοὶγς ὁμδΐ ἔγοὶ διδδαδιςς κϑὺ ἰδωὰο ἰδ ἰγοὶνος βομν, - οιδονϑαν, 
αν ν 1) ἰ ῳσαα, λον. ῶς Ὁ ΕΔ ϑομϑοῦ ἰδορθιθν |οὅοο. ον.ο}} 

οἷον 4} 0ἰϑμαγο ομῦδδο βαρ οδόφϑος, ἰοιδαν οἰδιλόλ ον . τωλοὶν οὐ οἰκο 
᾿λλο [μ5. οὔθ. μοὶ δωροὶ χϑι οὐδδαδοο,. ὀμόομα δον νον ον». ἰ. βκ»αὶο 

μδο αϑοι θα. ϑολ ὼνὶ ἰὸμ ον ἰοῦδν νθραν ον Θὲ μας, 9} 

ὁ ὁμδεΐ οδολμν οὐ ϑοσδιγ οἴοοι ἰϑα μγ τον μαϑαρρο οἷν. δωΐ εν 

οὗϑὺ . μοῖρ οοὶ ἰγον. ἰοῦν." βθαθοῦ ὁμδιδοςς οὐ κῶνϑι ᾧ ἰμυ οἰδδο μὸ ΠΟΥΨΕῚ 

ὁμδυΐ Μεθ νος ὅμαν ἱύρ ϑδν (ρον, αὐλολὶ τλδαλιθ ἰο (5859. ἱ ἴλϑο [μϑ 

ἰοῦ, ᾿ϑροο τωδῖδμοο ὔϑαα. οὐδ.) νοὶο οἶδα οομασορθ τῷ "ὶ . «ον. 

κϑῶνα, 9 ϑϊμμο φόβον φοβοῦ κῶνοι, «καθ Κ» ἰδ νοἱ μως, οὃς .οαΣ 

μαι ϑοῖν. δεΐν οἱ μὲ ἰμϑ ὡὐλβσθο οοομν ράλϑ ϑο ἰοῖδν) Ἰβαϑορτν ᾷςς ᾿ιοἰο 

ν μϑοοδναθο ᾿ς ἴορϑο δ δσο ,ϑοδοιν νοῦ λα «οἷο ἱκοοι . βιϑοβα. οἱ» θὴῷ 

ὥο ΟΝ λαοὶ ἰδρ πο λαλοροος μοϑρον ἐμοξθιαδιγ. ογομῶν ᾿ϑδ9 ίο ἱκϑοιο 

ἰδϑαλοῖ υ  υμθο [βαλῶ οὐδὲ ἐλ} Δ ανασνοος, ἰϑύμου ἰδωνα αροὸ. [κλ9 οἷον. σοὶ» 
Ὡϑὶ ἰγοι., οοδοὶ ἰδωδοὶ ἰδδρ ἰοβδὰν μοὶν οο. κραροαῶν βόα δο 15) βῶν Ὡς 

το οὐο ομυΐν του πεν 0} Με νοΐ τό ον} οδδιμ ἰμμοΐ δον «Ἴομλο) 
58.) κδαοο οἱ οὐς ᾿ς ἢ Μᾶς μθο όμγεθ ιϑοιδεο ᾿9 Κδ19 «οι. 

ϑ οθιο . οἷς, ΝοὶΣ οἷς Οἰδοαϑ ανοον μὰς ἰοδὰ ἰδ Μ5 οὐδαῦο ὁμοο κοῖς δ 

οὦ βόξβι α οὖν. δον νο ὁ οἷο μῦο ϑὅμα αὐϑοο. οἷν. δυΪγ οϑνο ἦϑμϑοΣ βονον 

μοὶ μιοῦοι ᾿ϑίο [ιϑόὴ ε; ὈΣῸΝ ΕἸ ὁ} 9.15} ϑδιο ᾿α:5 τ ]} νοἷο . μὰ ἰὸς ὍΝ 

"λο κοι» μροΐγ ὑθϑ «βαρ αν ᾶϑ μϑῷ οὐνο. -οον ἰὼν ἰὴ Ὲ ἰονδαν 
πομεβ. θο. 9. οἷν εἶχ ᾷς οὐ μος ἰοοι ἰμϑδ μγ ον βϑαοθο ον. Με μξὴν 

"ρα ῥοοξ δι δον Ἰϑκαρο, χαθοῦν ΩΣ οὶ τρρο μδν υοιακονν μΣ ὑλθαθους Ῥρο "ὶ δ 
βαᾶας Μ)ο βαῖας γ ἰδορϑ ροβνθ οὐοι ρρο ἢ ὡ : (ϑοβ.» δ αϑδΣ βὰς 9.5 

Ῥρο ΙῈνς ᾿ϑοι οὐοι οἱ ᾿κ5 ἀν μόρον ομαθαυμοο οἱασι ἡ (90. «ϑίο βϑϑο 
Ἀν ᾿ϑασδον ογαλϑ ἰδ ρωςοο, αι. οἱ Μὲ ᾿ς βθαθοο δὸ ῥμθον ᾿ς λθροο 
ωθιθ ϑοιλοδιθοο κα μα κὸν, αἰ εἶδον [Ὸ ἰκααλοοςς ὁμδ (ϑλθο [κοὶ θοῦ οΣ 
ὀμδνῶν, ρῶν οἱ ὁ κα. ἱκο τϑνα ΝΟΣ ορομοο Πιαιυτος, ἰρβϑ. οοόν- ΘΟ ΟΣ 
:ωοοδ αὶ γ «Οἱ ἰοομν μββϑδδϑον :ἴοοι οοδυΐ μγ δοο δΝωΐγ οἱ ἢ «ἰοβν" Θὰ θου 
᾿ϑίο Πα δισια θῖν»). τἰδϑος, [9 [Δα 6.9. μθνθι οϑο ἰσουν οὐδ᾽ ο., 9 Νδς ᾷςς Θ.00] 

βοοθοο βόθῦο βϑῦο. ϑαϑο οὗ. Ν, βογα ὅλας, 8000) ΚΒμμο ἰγορρ 
τ ϑιοδΐ χῦνδι δον λλος, ϑυδοοῖοο μὰ 9] να "5 δ λοο, αὐ μς οὖν. δῶν 
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Τ)ὲν αυπμ νοὴ 8]16πὶ (ἰδυγουάοποη. ἰδ 1 ἅἴὸ Οἴδο ἀθ5. Βομῦρίονε, ἅαβ ἰδ 57) 
ΨοΡπαμξνγοβοι ἴπσοπ Οοὐν Θυζοσπθα, Ατιβ αἴοβον Ἐπ]το μη ὑ 15. 86 }]6ῃ 8116 ΛΘ πάθῃ 
πη Ὑομποπ,, βἰο ἰδὺ ἄδθ ΠΟΙΟῚ ἀοὐίοθ, ὅἥο Ποῖβὶ 65. ἴπ οἴπριῃ ἀπάσοῃ Ἰζαρῖίο]: 
» Ὁ 16. οὐδ Ναύαν ἰβῦ πιὰ Ἰϊπ05. Μ1]16ι, αἷρ χυγοῖθο χὰ Εἤποπὶ ἀπᾶ οὔ οη50 ἴῃ Ἰυϊ ποι“, 

88, «. ἰ, Η φυσικὴ γνῶσιβ ἔστι συνέσις αληϑυνη τῶν δια τὴν τὴς αγιχᾷ 

Τριαδὸς γνῶσιν γενομεένῶν. 
ον Τππα]} 50} 1168 βοὴ ἂπ ἀπ γουπουροιθηῆθ Ἰζαῃ. 41ῃ. ΠθΡ ζνγθοϊς 6 ̓ 

παν] όπου ΕΠἸτοπ πἷβ ἴπ ἀπ ἰδὲ, ἀκα 516. οἴη τχαροβ ψονο πη ἄον ἴῃ ον 
Βομύρἔαπρ' Ἰθροηᾶθη Δ ΔΠυ οἰ δο. νουτηίο]ο, αἷο αἴθ ὙΟΥΠα  θνγοβο σὰν γ ]θ- 
ἀοὔθη Τὰν κθηπίπβ 40} Ἀ]ρ', ΤΥ Ὁ απ ετύθ Εν ϑα. 50116, ἄθην. , ἄδ5 σθυθοῦρθπο 
Ἄγ οβοα (ἐοὐξοβ τὶν βοίπθη (Θβο ρ θη ἱπὶ Ὑ οὐδ δπαπῖ5. 5] μα: οἷο, (ΕΠ ὅπι. 1, 90). 

89. ὦ». ἡ. «.. Ζπν ψοίδορου. ΝΡ ἀθα ]Π]ομαπρ' ἔΠτῦ ον Του: 

Πασαὰ λογικὴ φυσι πεφυκὲ μανθάνειν τὴν αληϑινὴν γνῶσιν ο] δὲ ϑξος γνῶσις 
ουσιωδὴς ἐστι" τῆι λογικὴ φυσει οὐν ἡτις δκτισϑὴ ἐναντίον ἔστι τὸ οτί οὐχ ἂν ξχ- 
τισϑη, ἐναντιον δὲ τῶι αὐτεξουσιῶι τὐτὴῆς 1 παπι τὰ Ἠΐν 1] αἀγνοιῶ, ξν δὲ τουτῶν 

οὐκ ξατιν ἐναντίον τῶι ὕεῶι. 
ΑἸ16 νου ρου Ναΐασθα, Επρ6] τσῖθ ΜΘΗβοι θη, βἰπᾶ νου ΝΡ ΒΟ Πρ 

σὰ ὙΆΙΤΟΡ ΕΠ] το ὑτιΐβ ; βῖ8 Ὀοβι θη. αἀἴθβθ πιοιῦ 818. οἷπα Ναύπν, βοπ θυ ἴῃ ἰΠΡΘΙῚ 
πδ Πα ΤΙ ΟΡ ΒΟ  ἀππρβνουιπῦρθη ἀπ, τνῖθ δἰ. ΤΌ]]6π, βἰθῖρθη βῖθ ἄπνο ἢ 
Ἀβῖτοβθ σοῦ ϑέπίο χὰ πα! κπαϊιγάτίβ σαν Ὑ ΟἸ]ομππρ; 68. ἰδ πίοι 8ὸ τνῖθ μοὶ 
ἄρῃ ΤΊογθυ, αἴθ 1165 σοῦ Ναίαν, οἶπθ Τθσπθη., ᾿Ιοδιύσθη, 5186 ὔππιθη ὅπ} πολύ 
το Οοὐξΐ γο]]]εοιαιπθη βοῖα ἴῃ ον ΕἸ Ἰτοπὐτῖβ, βου θυ 16 ἴῃτ' πα.  ]]10Π65 Παβοίη 
οἴπου Απΐβηρ δῦ, 50 πα διοῖι τῃτὸ ΤΡ] 5. οἴπθη ΑἸΐδηρ πἀπα γυὶρα Δ]  Β]10ἢ 
νο]]Ἱοπᾶοί. [)85 Ὀαχσθαρὺ ἀπὸ} ἀ16 ΒΟΒΤ ΙΕ, ἀθη πητηἰϊπαῖσθη οὐ βίη Νοπβοποη ταν 
αἴα Τυυτοηηέηῖ8β τῖο ΝΙῸΣ ἀδτρου ἰοῦ, 818. 86. οὗνγα ἰπ5 Ψ|ΠΡῚ πρΒδΙ το" ὑγαίοῃ, 
ἸΚκᾶπι, νγῖθ ἴπὶ ΒΘ ΙΘροΙ, ἀδ5 ϑδινδιιθῦ ἀ68 Βρούθβ, ἄδπη [ἢ ὧδ᾽ ΑἸ ουβίομπηρ ἀδ5 
νγαθτο Θομαπρτοῦ ὑπ ἅϊ6 ΜΟ]]δπδπηρ ἀηϑγον Εὐθπᾶο. (οὐ ἰδὺ Ετϊτοππέπῖβ 
βθίπριη ὟΝ δβθὴ πϑοῖ" ἃ. 1. βοὶπ Ὑ͵ θβθπ ἀπ βοῖπο 1 Θητ 15 βιπια οἷπβ, πἰοῖιῦ Ὑγῖ8 
Β6ὶ ἄρῃ. (ἰθβομόρμεοι. γουβοιίθαθη, α16 τὰ ἴπτὸν Βοιῦρίπηρ (85 ϑδδθζουνι θα ρ ηρῸ πα 
ΡΠ τς κὰν, Ι απ αἷθ ἴπτον νου αβερ σοίιθη Κὔμμθη. Ναί, δι ᾿ἰδὺ ὟΝ δἰβμοὶν, 98" 
ποιὸ παὺ 61" 5ἷδ, ον ἰδὺ Τησμῦ, πιο Πα ΟΡ 85, δὲ ἰβὺ δαν οὶῦ πᾷ Τιοθοι πη 
Εἰἰ8, ποῦ μα δι" 5ῖ6, δοῖη Δ όβοι δῦ οἰ 6 1}110}}. απὰ, τνῖθ 68. ΟΡ Π]Πον (οᾶρ. 1) 
168, δὴ βίοι ραν. 5ο 8πὸὶ ἰοῦ; Οοὐὺ δῦ Εν κοημΐπῖβ νου Ναῦαν ππα Ἰκοπηΐ Ἰκοῖπιο 
ΤΙ ουβομθᾶθ ἴπ δῖοι. θη δροηβαῦς χα νον πη ρθη Ναῦαν, αἴθ σοβομα δα 
θυ, ἩΠ4Οὺ ἀϊθ Αππϑίπιθ, ἀα) 516. πίοι ρϑβομα θη νᾶσος, Ὥρπη ΟΠ ΒΗθαν τὰ πη 
ἄοοιι ἄον, ἄθι" β8. ατι8 ΝΟ β ρ βόα θη πα, 516. νυϊοᾶον. ἰη 5. ΝΊΘμΠἐβ νου βουγι πάθη 
Ἰάββοη, 61} ΟΣ ΜΠ], χὶθ ον ἀθπὶ ρου ]οβθα ΑἸ ΟΕ σἰϑὺ ὕπῃ ρα, ΤΡ ϑτι8 ΟΡ ΟΠ ΠΝ 
8116 γουπυηῆνγθδθη, ἀδιβ 81168 (ἰδβομαθμο, τόνου ον οὔσι ἘΟυ 6.105, απ ἄθια 
ΝΙΝ ρονοσάθη βἰπᾶ ἀπ ΘΥἸσοπηθη. 8ΌΟΝ Εἰ" 810} αἴ Οἴτ6 465. Βοιύρξονυβ, ἅδι, 
ὙγουΠ Θ᾽ ΜΌ]1 6, ἈΠΟ 516. ἱπ᾿βΒ ΝΙΝ ἐβ. Ὑθ ΒΘ ἰαββθὴ ὔπηϊθ, ϑόμδο ἰδὺ παν 
ἄϊο Πρ. Τυϊ ἐδ οἷπο οροπβαῦχ. ΟΠ οὰ ἀδροηβαὺζ σὰν ΕὙΘΙΠοἰν ὅθι νου πῆ ρθη 
Ναίθνρη ὈΠ846ὲ ὅδε Βῦβα πα αἴθ ΤΠ ββουποῖῦ", ἃ, ἢ. τγόπη δἰ ἡγ 0 ]]16π, ὑοῦ θη 
οἷα. ζποοιέο ἄθ5 Βύβοῃ ππ ΘΙ αν θη (68 [τυ ϑαπηβ. ,ἸΚοἷπβ γοπ αἴθοπι ὈΠ4ΘῚ οἷπθπ 
(ἰοροηβαῖκ χὰ Θοὐδα, πἰομὺ ὅδ5, ἄδβ οὐ οἰππια} πολ ρονγοδοι νγᾶρο, 818. Ὁ 61" 
οἰππιαῖ πἰομὶ βοῖη Ἰῦπηθα, ἄθπῃ δ᾽ ἰδὺ 18 16 ΤΙσβθοιο ἄθ8. Α11; ἀπο πίοι (88, 
ἄδβ οὐ ἄθιη Βὅβοῃ οὔδν. ὅδν ΤῊ ν ββθη μοὶ Ζαρβηρ] οι τνᾶλο, τνουΐη ΟὈ ΘΠ 8118. ἀ61' 
Οοροπβαῦχ δἰοῖι καῖρῦ, ἰδὺ δὲ ὅσο ἀπ Τὐομν οἰπο ΟἸοίομθη, ἄθυ δῥαυο, Δ οἶδα 

ἀπῇ Τρ, οΡ παὺ Ἰτοίπθη ἘΠΒρυιμρ', ὑγϑῖ] δὲ Κοίπθη Απέδπρ' παὺ ππᾶ θηπῦ Ἰκοὶῃ 
Ῥπμᾶδ ἀπ Ἰκοῖπο αυθησθ, Ὑγ6 1} οὐ γορ ΒΝ ρ καῖ χὰ Ἐλνί ρου ἰδύ. Ἰοιηροιῃξβ 
Βομσοῖ θέ δ δθοῖ πὶ οτβίθη Κὰρ, 9 Π88 δοίη κοππὺ Ἰκοῖπθ ϑρθπβαὺς ἡ. 

80. «. Εἰ δημξρον ἡ παρασκευὴ ἐστιν δ" ἢ. ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἑσταυρωϑὴ παντερ 



50" 

ΔΆΔᾺ «ὦ 

126 ᾿ν. ΕΠΑΧΚΊΝΒΕΙΘ, 

θα. εἰν ψϑνν υραλν μα. ϑαονι»γ ας ἰΔοδυβ. βμβθορο μα 85. τοῖν νοὶ . οϑασϑθο 

μι. ρλάθασν ομο οδωθου οὗν οοβλϑος κοοῖΘ τὸ αἰ ὀμπρ οὐ ἰδϑορν, ὁμδυὶ 

αιϑας, μο ἰδϑὰν βοαῖς, βακὸν δὲ μοὶ! ἰοιδαν οὐ α.}) «θοροῦ : ορθον (οοἱ 
τον χν μάθοο ὅοθυν :κροῦθὺ οὔωΣ οδῦνδο ῳς ὧν ἰμμε .ὧοὐ βαδλας 

᾿βοῖα. οἰδϑορις) ὀμδυγ ὡς ὁοαν νυ μαυλρν, ἰδϑομὼν ὁμόμα,. ροδιαλο ἐδὸ.}..) βοολθο 

ἐμοὶ ἰιας ϑίβνοοο τ ζρο δ᾽ Νὰ ᾿ς βομνο, μοὶ ἰδόδδν μοῦννο δα Ι 

ὀβν9 οἱοῖν. ὥθαδο τἰβοσος ἐς ὡὸ οροεϑο :ἰ|Δαμϑ». Ε ὁραλοΐο ονϑολῶς. οὐ εθο 

πῃϑλ]ο τῶ. (οἷο 1 οἷο μι 9. ἡ Νὰ δας μὰς "ομ5 σμϑρο 

ϑοῦνοὺ ον ἐοιδῥο, ϑοβνατι οὐ ον αν ἔρθδιο μου λεθ ο αθ 0 εἰμα 

᾿ϑαομβθ οοιδρὶ βοὸς θ9)9. .ἰμαϑο οἷν. Θλρο μα κοὰ. οοοροὶ χ᾽ μας (99) «αὐ 
ὁθ ἐομοαις οὔδοῦ ἰδϑαιῶς. ὀρνεθο [Παϑονς, οἰδαλοὶ ολαδο μῶο μμ οἷν «30 

ΟἿ ΡΝ δου ομθὺ ὡὥῶο. ποιδραυ, οοβδεῦνο [ αλο οἷο. ὍΘ λθσρο ᾿ὴν τὸς ον 

οῦνδϑ κυοδς, οὐμνοου ῷοο .λι5 ον, μὴ οοοι τ᾿ μωρο βοιο ἰραδ» [3ο ΤΕΣ 

ομβδδι, κϑλοίο καροίο. «ϑϑλοὶ Νυμ 9 ΕΝ Βδοὰθ μοο ἰμαο αςς 5 Ἀβιὰ ς οὐδὸν 

τον ς, οὐξϑνον κοὐ {|| Ὁ βααλαϑασν ορν οἴναδοῦ κὐνοΐ ςϑοΐνοὺ ἐλοὶγ Θοὶ, ὑοο .βααϑ 
σοι οἱ ας καθ 9.5 «ρῦϑο; χῶνς «ον; «ρα 5. μονῶν ὸ 1 μοἱ}}). ὁμδὶ 

Ἰοοςθ μβροδϑο ὡς ΩΡ «ἰλανς, ἰδωγαλαδϑας ομανς ως ϑοδ τκρϑϑν 

ἐθρβαν, βλαραζῷ κου ἱ «τῶν 5) τμοοὶν οἱ εἰρμνᾶνς οῦνας βμο «59 μδϑ. ἰμαρ 

ποῖο βομαγο μας. 5.55. βμλλϑῦο κα αυΣ δ ᾿ϑοδαν ἢ οἱ . οναϑὸς, βμαλδδαας 

ἰοΐδν μῖδδι ὀμϑν ἰλαϑμο ἰδ μθ ὥοὶν «ἐβολνς, λξθνοι ἰοίδα, οὐκ .}} «ϑομο) μον 99 Ὰ 

Ὡϑι «ϑομ5 ὁμδο ἰμαοθς οἱ δυο μαϑο το ραϑ. ἰλιλαραῶν οὐαί ζϑοβοιθῶν ΟΣ 

οϑ μου, ομαδλο [δ τ ἰδσοας νι) ᾿ς βοαν οἰδδνῖν βοας, βαλὸς Ῥδν 
ὦ ἰμραλϑν ἰλαϑ.}} ὡϑϑ οὶ» «ὐοῦν βακας μευϑῦς κῶν κθ υμοο ῥοαυῦ 1.09}, 

ἐβϑόϑαα οὔνομα ΝΟ κ5 ἰδδαλοσος κῶο ἰμόσδοο ἰλολονοῦ Βὸ τῶϑο βάλαθο 
᾿ϑμοο. αν τιυΝλο Μποὺ, [1ο].α.5ο 5 οἷα. βαυϑῶν οος αλσςςς ομ5 ἰμβαῖν γ9 

ἔθ» βοαιλας οὐδὴο μλθο βυοῶι. οὗν μασμϑΣ εμροὶν νοἱ «λανυοςα οροσξος:Θ 
ξάθθο ἐθθον ἔ κΘΟ: 9) οὗν.) οἰδόνδο μᾶς τοὶ ἰμμα . μοῦ το βς δ ἰρονδν ΘΙΩΣ 
τῶν, μυῶν ᾿αϑοοι μοῦλ.. μβάϑο ἕλος, ἐθαν, βλοδιαλο ἰδοα.}) βοαῦνο των μιν 

ϑιξῳςθο βάκαδος) μὅγο, ᾿ϑοςϑ ᾿βασομον, ἔβας «θοῦ οΚλϑοδνδθο [Δαῦμϑρθο ΟμΩΣ 

το ἔδοςθι Ῥῶν. ἰκβυίοο οἱξ οι. ὀμδεῖν ἔρος μα αὐοοιν «πμϑοὶν οαἱ « οΘομοδναὶ ᾿μλλκβϑον 

καθνο μαῦρος ἔβας Θοῖο. βλλμδθο ᾿ϑὶο [θοῦ . ομβο Μεὶ ἱμὰς 5. βϑγϑιο Ξοοὶ 
ὦθα. οοοδοΐΣ μόδας, μϑμϑῦ οον. τ βμακαον ἰθδσαα, οὐδὸν «λομαλο ββλβάθον ον 9) 
ποιοδοΐγ ΚΝ ΔῸ1 βοαν σαι ἰοὰ. μῤοθθο τἰαϑῦν μθου ομο ἰνανρο {δ ραν ἐμέμοο 

οο. ἴον (βὸ αν 15) μοὶ τον ἤθιο 5. Ιβδοδνδθο οἱβὺ :ἰδϑαλοῦ ἔϑαυ 

εἰοβδ οὐδ, βοαῖς ἈϑιλοοΣ ἰοοοῦ οὐδοοὸς, ἡΝοθο τρλιο Μὼῦ μέϑοο ῥοαυν Ὁ Π|5.}. 
0} τ κο0 αὐ νοὶ αϑνο. μροίν οὶ μὰς οο᾽ δος δὰ9 οἷν, τάνδ α ϑρι Ὡς " 
"ϑἰο μβοϑο "οι φῶς 90). δ] «μιν αϑ᾽}. ομνδοὶ οἱ τρῶσαι, μοὶ ὅν ϑο σθαι, 
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οὐ ἀπεϑανον εν Χριστῶι τυπὸς εἰσι τοῦ ταφου αὐτοῦ εν οἱ ἡ του ϑέου δικαιοσυνῃ Ϊ 
τεϑαπται ἡτις ἀναστήσεται τὴι τριτὴι ἡμέραι ἡμφριεσμενη σῶμα πνευματικὸν" ἀληϑὴς 
γὰρ ὁ του σωτῆρος ἡμῶν λογὸς τὶ σήμερον καὶ αὐριον δυνάμεις ποιησει ] τῆι δὲ κ8ὺ 
τοιτὴι ἡμέραι τελειουται. 

ἨΠΕ τοῖν ἀπ, (ον ὅπ θη Πτοῖξαρ νο]οπαθὲ παβῦ! ἸΙπΐου ποῦΐο" ἃ. ἢ, Τρ οἷ- 
τα ρ', γουβίρν ον αἴθ θα Ἰύροοιθ ἀπ αἴθβο Δ 610, [ἢ αἴοβον θύθη Ἑροοῖο Ἰζάτῃ 
ἄθν Ηδνν», βαοιίθ Ααδπι8β (ΘΒ  ] 601} Ποῖπι, σαῃ]δο βοῖπο οι], στιοθονο ὁ85. ἀπῦ 
ἀὰ5. ἄοπι δμ!θ, δ μοῖλθ 68. δὰ8 ἄον Τνναμμοὶ πηᾶ ΤΠ μρέθ βοίηθη ΗΘ ]Β0]Δ πη. δὴ 
1 ἃπ8, τὴ Οὔ Πὰρο αν ἃ ἄδπι ΘΌΒΟΠΔΙΘη ἀπ ΠῸ] Διο] δῃ ἴῃτη, νου]οῦ 
(85. ὑγᾶθσο ΤΡΡθοη. ἀπ νϑυ]6 8 Ἃ1ἃ5 ῬΑΥΔαΙΘΒ; βίη Βέθυ θη. οἴπρ' δα βοῖπο ΝΔΟ]}- 
Κοχαηθι ΟΡ ἀΠΘΥΎΤΟῚ] 516. 8116 ροβιϊηα σὲ μα θοπ , Ααδιη σἰνθοίζεθ βοῖπο δ πᾶ 
ποῖ ἄθπι Βᾶσηθ ἃπβ ἀπ μΗϊϊοἰσῖθ βίο ἀθὰ Τοῦ --- ἀν Ηδυν αεθθοϊζία 9θῖπδ 
Ἠΐδηᾶθ ἀπὶ Ἰζτθις 85. ὑπ Ὀνϑοὶύθ 8 ΤΘῦθη; ΠΌΤΟΝ βοίποη Το ἐδέδξα οὐ ἄδῃ 
Τοᾶ πη Ζ4}}106. αἴ πόμα] Τῆι βοῖτι ράπχοβ (ΒΟ ] θοῦ. ΑἸ ἄον Ἡρρα 65 δυβέθη 
Αἄδηη δηΐβῃγδηρ ον ΤΟ ἢΠππὶ τ Δ]]0ὴ βοίπθη ΝΝΘΟΒΙΓΟΠΊΠΊΘι., ---τ ἄπ ἄον βοῖξο 
(68 ἤρυνηι, 65 χυγοῖδοι Αἄδηι, καπὶ ἱπὶ Ἄγαββοι (88 0) ππα πὶ 110. ΒΙαΐο ἄπ 
Τιοθοι {ἴ 4116 ΜΙ πβοοθ, ΝΟ ΟπῚ 6" ἀπβνρὸ Ναῦαν 1ῃ 4116 ΘΟ ϊοίτθη ἀανοἢ- 
σϑηιθοιν παὐδο (Ὁ) σταπέθ ον 'πι ὐσαμθθ. ἅπὶ ανιυῦοπ Παρ βὐαμα ου δὰ, ουυγοοῖκίο 
δ Π0 ἢ} ἀπ5 τα βγη] πο] ΔΝ οἶδ, 16 θ᾽ ππβ πϊῦ αι βΆπτθπ. ὑπ βοίσεθ ἀπ χα 5Βἴο] 
τ ἄρῃ Ηΐπηπι6], .ΑἸ16 ἀἴο ἴῃ ΟἿ», σοβίου θη, βἰπ οἷα ϑγτηθ0] βοῖπος Οσαροβ" 
τῖθ Ῥααϊαβ βαρ: οὶν, αἷο τὶν ἴῃ «1, ΟΡ, σοίθα  βἰπᾶ, β᾽πᾷ ἴῃ βοίποη Τοῦ ρο- 
ἐδαβα; ὑνῖ" β᾽πἃ τοῦ ἴππὶ ἴῃ ἀν Ταπΐθ ὈΘρΡΆ 6 α. σαπὶ ϑύθυ θη" (Βῦμπι. 0,3), ἀδηπ 
δα σοΠοἰπημΐβνο]]α Δ᾽ οἶβο νομπὶ ΟἼν. τὰ πη (ἰοίδα θη υγὶθ ἴῃ οἴπιθπι ὔσαῦοο, 
σοχμἑ ἢ) ἄθιῃ ονίο: 8116, αἴθ 1πν ἴῃ ΟἿ». ρϑίδα!ε βοὶα, μϑῦ ΟἾιν, ἀπρόχοροι ἢ οὔθι 
ανῖβὺ 11π πίομῦ ἀαβθ «{. ΟἸην. ἴπ Θαοῖ υγοϊιηὐ τι.8. γ7." (6181, 8,..7), «1 ἴππθη Ἰδοῦ 
αἴο ΟΡ ο ρον οὐἕοβ θθρυδῦθης ἃ, ἢ. 16π0 ον Εἰ ρ τοὶ :, ἡμοὶν ἄρον Οοὐὺ 4110 
ἴῃ. ΟἿ», ἀοἰδαίοι το θυ ρθη να, ἰδὺ 1οῦχὺ βοηομ σου θουρθη ἴῃ ἴμμθη τὸ ἦπ 
οἴμοι Οα 6, υϑῖο τ ἀπὶ αἀτιδθου Τρ. δαβογδίθιιοη". οἸὐνιξίον Τὰρ ἰδὲ ἀϊο 
ποθ ἮΝ 610, ννοῖ 65. 1ῃ 1Π1" Ἰτοῖπιθ ΝΥ ἸΘἀ δυο] αηρ, γοπ Πιθαΐθ ἀπ ππουραπ ροὶθῦ. , ἴπὰ 
ϑιοἰβύϊρθη. [οἰ θος. ἃ, π. αἴ (ἸΘΡ οι ρον, αἴθ τνῖν ἴπ ον απ νοι (ἢν. οαρ- 
ἴδηρθη μαῦρα, τυ, γο ἢ τι8 ἦι Β Ια δἰ θυνα]τ δ, θὲ ἀον Α ον βθοϊναηρ' ἴῃ σΆΠΖΟΙ" 
Ὑο]]οπἄπηρ' 5ιομέθσαι υγουᾶθη, ᾿π98Π| 516. 11 πηβρθιὶ ἸΚῦΡρου χομπὲ απ Ἰῃπὶ ἴῃ []- 
βίου ὉΠ ΟΒκοῖ ἀπ Τ]ηνουρ ἀηρ ΟΠ] κοῖ [τ] ἀοέ. Ὠΐὸ 1 ΘΙ Ὁ] Καὶ ρολῦ. ππύον ἰπὶ 
Ι ἀἰοἰϑδίρϑη, πδοῖι ἄθπη ον": 21)6Ρ χυγοῖδθ Νθη80}. τῖγᾶ βαοῖπ οἷπι 1 θοπυγθοϊζομθυ κο" 
(ἰεἰδὲ (1 ον. 16,5), ἃ, 1α. οἷπ ῬπθαμπιδὈβοιον ΤιΘῚ}, ἴῃ ἄθπὶ 4ἴ6. ὈΘρταθοηθ Θυθοἢ- 
{ἰρηκο ιν χα ΨΟυ ΒΟ θῖμ. ἰτοιηπιθι τ. ᾿ θη. σαν ον]  θβῖρ᾽ 15 ἀἃ5 Ἴ͵ονῦ 68 συμ, 
(48 οὐ πθαΐα ὑπᾶ τπόυρο δ ππᾶοι" υγίυτο ἀπ απ ἀν τἴθη Τρ Ζαν ΜΟ]]ομπηρ' 
Ἰκουιπιοῦ. Ηοαΐο ἀπ τπουρθι Ὀοσθιο θη αἴθβου Δ Βηᾶο] ἴῃ ἀϊθϑον ὝγοΙΌ, ἴῃ ον 
510}. ἀν ἩΘΙΙβρίϑη γο]θηᾶθ, Ὁ16 ΟἸδα ρθη πγολᾶθη 8418 ΟἸΙοᾶον Ον. ππᾶ Τιοὶῦ 
ΟἸιν. ροπαμηῦ, ἀμ 90} ἰδὺ ἀα8 Ἡδαρὺ 68 [6 ]γ68. ἃ. ἢ. βϑίπθι ἹζΊρομθ (0 0]. 1,15); 
8 ἀν, [161}0 οἰ πο: δῦ τῖῦ ν θη ΟἸἸοάθυμ, 80. δ 8 880} μοὶ ΟἸν." (1 ον, 13.,.5}; 
σπου σαν  Ο]]οπάππρ ἄν ἩΘΙΠσομ. ἀπ Εἰθαπαμρ; 465. Τιθῖρθα (ν, τι. 8. συν." 
(Ερμ. 4,1). )ὲ8. ἰδὺ αἴθ, Ν᾽ Ο]]θἀπηρ Ομ". (πληρῶμα τ. Χ., ἴπ ἄον ἴῃ αἶθβον 
Ὑγοιὶ, Ξε βοαΐθ ἀπ ππουροπ, Οἷθ 1, ἸΧΊΡΟΠΘ. σαιαπητηὺ ἀπ ἀθν ὙΟΠθηδπηρ᾽ 65 
ανϊίοη Ταροθ τὸ ἄο8. Ταρθβ (ον Αὐὸέονβίοπηρ' συβέσοθε, δὲ ἄθῃι 81168 γο!]θηᾶοῦ 
ίτᾶ, 686 Βοίβοιμδ! ἡ βαπᾶύο ἀν Ἠδθιν {{π|0, 18,52) ἴῃ ΒγυηηὈ0] Βόιοι" ΑΥ οἶβὸ δὴ 
Ἰθθθα 9 6118“, ἀδβ οὐ θα πᾶ τπουρϑη δπιμ θυ πϊσῖκθη πνοστᾶβ πᾶ ἄθη ἡΡΒΉΖΘΝ 
Ἡσοομαιαί, ἅοι" 5ἴο0}. ρϑρθη ἅϊ6 Τπ]κοπηξηῖα (ἰοὐξθβ δου θθ 6, σϑυη]οίοη σοῦ ᾶθς, 5 
Ἰδεχὲ ἰδὺ 1ππὶ ποῖ πίομῦ 81165 ἀπύθυνχγου οι, Βοπ ον 65. 501] ποοῖ ΡΘΒΟΠΘΙΘΗ, Ὑῖὸ 

68 ἴῃ ἄον οι Πποῖβὺ, οπίρορθη ον Ἡοϊπαπρ ἀν ΤΌγθη, (48 ἀἴθ86. δ οἱξ ἴτῃ 
βἰδϑύοπ θοῦ βίοι θοππᾶου ἡϑο ἀθν Τιοῖνο (65 σού ]οθοπ ΡΟ] πᾶν 18, ΤΠ θη 5 
γονΒΠ ἀαναι Πηδο 510} βοιιοπ πὶ Α. Τ. ὅ0 βρυιοιῦ οὐ χπὶ οΒ6: 60]). χὰπὶ 
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οὐ αροο βαὰ. ἴον Ὁ) ᾿ς κοῦ [59 οὐΐν, ἰοιΐν Ὡο οἷο. τοὶ οἰδοιδαν ρῶνορθ 
βοαῦ» λοι ΕΜ βοαῖς ρϑιιβϑο οοομο,, οομῆ τον, οϑαλοις ξλιθοο φοαυ 
:ἰοδαν ἰμϑὺ οδυλ λον 9} ἰοο . ὑλκθου ῥα ἀν. βοὰν. οὐδϑ οὐ μμοὸ ΜῈ ΔΑ 
βοαῦι. κου λοι οΝιϑοιν. ῥασλο ϑοὶ, ἰθοο θα, Νιὼϊ οὐνον, φομοο ῥορ νοἷ; 
"»».- θα τμο βαλϑι9 ὁμάϑοοι; ἰραϑα ἀ ἰϑιο Ὁ} ἀϑρο βο ὩΣ 

ἰοὺ εἰδβαλον μῖθ σόοι λλο οἱ λ5,|λο φαΐ οἰξαιωος οὅοι (αὶ ἢ «οἷο. μὰν ρθουν 
βοϑδι οιγαθ λα αν» οὐδὲ ϑίο μιϑον.. βθοδ αλο ἴοι βανονς ὡϑλᾶ) βασρθθ οὐδ 
αϑοι Ὡς «οἰ μα. οδυ ρραϑι θαυ ἰνιΝδο νννν [)8) κα δα, αι ολδνμοαν 

59. βϑϑσαα ἰοομν το. οεβο βρο ὡδοιν ὑ}ὲ «οἷο μὲς μβϑϑο ὅϑαυν τοὶ ὅλο λανς, (Ὁ) ὑ} 
ἰδρς οοο ἱμαοίο θα .αοΣ υοραο . Θασ θο οὐα.» ἐρῶ βαλβθασ ομϑ δος. 
λαδαθ οὶ εἰμ. [αν μον ἰδέσρο λον ιαδαρ χα οδοΐ τον, Ἀσας. 

" ὩΣ ἰδμθος τοὶ ἰγοι οἰδδαϑο ἰοδὰν ολασ ἐν ἰδέρθο υβμββορο μαῦ .Οὐϑιν [ε|λὸ9 

ἈΝ μοὶ ῳς 6]. οἰδόσκο ον. μα. μϑαοα. ὁμαλῶν. μαϑα ὁ 1οοι ραν. Ῥμο 

ἱδμμαθοΣ υμροὶ βούοιου. ϑαθο [ο βοῦν ν ὁ. ῦλο ἰδ ᾧ») ἰδοοοδμο "τοδὶ 

ἰδμμαδο υἔοοι ϑρβαν. κρθο ἢ οον ἰδυρθος δὶ ἰγοὶ οἰδϑαϑουνο οβδυυνο ἰοιδὰν ολαθι ἐν 
ἰὼ ομοΐο «ομὰο οἷς μὲπ οἰωδμο μάλα ον «μοΐο ὐμδ ομυϊ »ρδοως, 
οδχοϑ μορϑε τἰδορλλο ρὸν σαν ἕως κοὐ κῶς οο. 0. δ. ρο ἱπμϑο μαζὶ 

Ὁ ΘΙΞ᾽ το ΝᾺ νον, ἰαϑο ὦ ἰδνιόδιςς μο βϑαθδθ οιδυνϑῶς, ἰϑιὴμ 

«γος φτ- μοωΐνο ἤκῳς σας ὁ αλλ λον μω. οοι} ον ας ἡ λασυϑα. Βωμο 

ἰβδυδα, .ὐἹ οὗν ον, ϑοβνοθ οδορθος, διρθος ομρααθὶ μ τρυΐο με βο «ϑνιρο ἢ κο) 
Ἀν ΟΣ "γ «οἷν. κυΐο τοι οοι ἡ ΝΑῚ οὖν δι μόριον ἰμϑο» Θοὶ ὑκδδΐγο. μβδδμο Κ 

ἔλας, ϑυθο..., κβοςο ἰδ  ἰμὶ δθ ρου σριλων ἰδδυδι ἰδυβαθο οι Ἄϑ {πο 

δομϑο βςεῖν. λο ἰδαυϑλονθο θὶ οδθασυςς ΩΝ Θοὶ, ἰδομμαθο. ϑοναιδνο μα 
τϑ τβᾶις μθ λὴ μϑο, βαδοοὶ μϑος βᾶνοο μρ ἰδορο κοῦνϑῦ βραδα ᾧς οῦορο 
ἰω τὼς βαλὼν μας βακοςο το νὰς ὅκ μϑ ἰθῦσα μθ οἰδδῦνον 
9 μα λθ μπὲ τυρὶ μδν θα Ἀν. ίας οὔοῦ ἰε μὴ ἰδβλδυο ἰβοϑαλῦδο 
βαμϑὺν οὐθοιν ταα [15.} υἱο ας μεδοαοο ἰ)ορ9 «ϑομδοΐο ΣΟ 

60" ββλμαδον οιδδαϑυ ἸὉ» ἰὼ μον. ὡς" κθνν Ἀνν ἔν ὗν μΔῬο. οοιογαλδϑ 
ἊΣ δ μὰ5 ΝΣ, ΠῚ ΥΨΕῚ δας ἰμϑοὸ ὑλδλ ὀμϑὺ σι κω μαῖα Νδ 

τῶ δοῦν αν ὀθλο Ὅλο μάμάον ἰθοιρθ ὡο θμϑοι (ϑϑοη. καθ ομβοαιο 
ἔλας, ϑἷν Ο00) φΈδαλο. Θομς ΘΒ ΘσΘ᾽ κῦϑομ ομϑλθῦ ἰϑλαῦ μοῦ}. ἰγομο μᾶς ϑλλο 
301 (,αλομμο ιϑίο. ἰΝέρϑο οἷο. σοοὴ 3. γα 5 15]; ιϑις οἷο . οογαπὶς μου ῶο 
99). οιμο ο οδξθος, μέθυ ορϑῦς μων μος, οἰομαθ αν [15] σομπὺ κοῦ 
οθοϑ ς ωΝοο Βαδᾶςς 9.5 γοι δι) αν ο ον. μοὶ ον. λλο.. γα.) 

ἘΒΩλδ., μον οἰδαιμυδμο κοβνονς ἰμθο ὑκαυλὶ ὀμθὺ τος τ κμὺ ῥλιμαθοῦ Ἀὸς 
κα] Ἰμὸ οἷο πα το Οἰϑλλδμο μὸ ἔρον μοδνἃ α, οὐἱ τὔνϑὶ ιϑοῦυ55 
ϑῳθο) οἰδαν αὐὰ) νοἱ ἰμαδὺν ϑις οἱ μϑἰος ρυΐν μμραϑ ὦ οὧδό, οβαϑααϑο 
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ΌΙΚΟ τἀπᾷ ΠΟ]ΠΠρ 56. ποαΐθ ἀπ τποῦρθῃ, (αβ βἷθ ἴῃν8 Κ]θι8ν σϑι ρθη πη] σιμη 
ανιδίοι Ταρο Βονοὶν βοῖίθη. θθπη ἂπὶ ανύοη Τρ αὶ ἀν ΗΘῚ γον 8]16 1 
ψΟΙΚα δαΐ ἀθη Βθονρ' Κἴπαὶ ΠοΡΑ Ὀ ἈΠῸπ. --- [ἀ5. 1δὺ οἷὰ. Ηϊηνγοῖς δα (885. ΚΟΙΏΠΊΘη 
ἄκαβ Ξοίμπιοα (οἰΐοβ, ον νΐο ἴον ΒΔ 1165. ππΐον ἄδθπι ΠΊπισ6] ον] ποιοῦ, ἈΪοΒ6 
ΒοΙπθυβδῖξς βαρὺ ἸΠΏΘΗ : 9801 ὈΘΡοῖν ΕΠ ἄρῃ αὐ θη Τὰρ ἀπ παροὺ ὁποῖ Ὠ]οὺ 
ἄοιι οἶδ" (οχοά, 19,15». οἴο,) -- 510} ἄὰ θη Ηϊηνγοῖὶβ απ ἄσρη  ἀη401 ἴῃ (ον 
ποιθῃ ὅν οἰ, ἄδημ οἶα ον Αὐξονβιοαηρ' ποίπποι ἀϊ ΜΙἄπηδν Ἰκοῖπο ἊΝ οἷθον απ 
ἀϊο Ὑ͵οῖθον. ροῦοι 510}. πίον θη ΜΙ ΠΠΘΡη, 86 βἰπᾶ ἡγ16 αἴ Τῦπρ'6] 815 (ἀϑβομ] οὶ 
δ Δαϊονβίοιασο " ; ἀἴοθον Ἡϊηνν οἷβ ϑὺ 61 ἄθῃ ἨδΠ ρθη, αἰὸ ἀον Ἄ οἱ ροκυθασοῦ 
βἰθᾶ, οὐἶΠ10. ἘΡΘμβο 1508 ταῖν ἀθνΡ μ᾿ ΠΘπηπίβν 116 ῃ Βοαραΐαμπρ Φοθαθβ, ἀν ὁπ 
Τρυβο τοι. θο 8}: ΠΟ κοῖ δῦ. διοῖ Ξροῖβο νοῦ, ἄπ νὸμ Το χὺ Ὧπ ἰπ ἀστοὶ Ταρθη 
τζοσᾶοὲ ἴπ’ ἄθα Τονάδη ἀἰυουβομτοι οι" (105. 1,11). θη ἀπὸ ἀκ οπθαΐο ἀπ 
ΛΟ Ρ8 πη" βοῖπο Βοσοαίαῃρ, τᾶ Εἰ 1 ἄδὰ ρθυγη ΟἸεβαβ, 50 δύ 6ὁ5. ἀσοῖ πο} χα- 50 
Ἰοΐο! οἵη ῃγο οὐΐβομον ἩΠηνν 8. πὶ α16 ΔΙ] Θοπιοῖηο ΟΠ] Ομ πη ρ' ἄπιστο! ἀμδθι ΗΟΤΤῊ 

(χ.; ἰθπὰ απ θη αῦον πἀπᾷ ἄοπὶ 116. Οοἰδῦο βοὶ Ἐν οὐν]ρ] 6}. ΑἸηθη. 
Ἐπᾶο ἄοα ζομπιπιθηύανοβ χὰ ουβίθη (δηξασίθ, 8ὲ (6 10 ἸΚαρΡΙ6] ἐ6Π]6η. 

ἸΚοιπιπθαίαν τ ἀυγοϊ ἤθη (θη 18. 
1. Εσουπτρον τῆς ἀγαθότητος τοῦ ϑέου καὶ τὴς δυνωμεῶς τὰ χαὶ σοφιας αὐτοῦ 

εστιν ἡ κτισιῷ ἡ δὲ οὐδένος εἰς τι γενομένη). 
Τίοβου Απΐδηρ ραβὲ σαῦ χὰ ἄσμῃη ἄδι οὐβίοι Οὐπδανο, ον νοᾶοῦθ 01" νῸΣ 

ἄδηι ονίροι δ όβοη. ἀθ8 Θπίθῃ, (5 Καίηθη ΟΘοομβαίσ ἰρρθη Ὑγ 6] 0116 Αὐσὺ Κομπθ; 
μου βοιχοῖ δῦ οὐ τ ν Πῖο Βοιιορίαηρ, ἀὰ8 ἄθμι. ΝΊΟΙ 5. δῦ οἷ ΘρΙ6ρ6 1 (65 αἴξο πη 
ἄον Μοῦ υπὰ ἄον Δ δἰβιιοῖρ (οὐίοε. Μη τηὰβ παι θυ βοΠϑιάθη 418. ψουβομθα θη 

ἅδη ϑρίοροὶ, ἄθπ Οδροηβίθηα ἄθῃ πιὰ --- Ἰ0600}} πον βϑίμο ὙΠ ΡἸ ΠΟ] Ναΐαν 
ἴπὶ Ξ'ῬΙ68661 βοιιδπῦ ππᾷ ἀὰβ Βομνονπιῦροη. ἰὔβ βού ν]ο]θυ οὶ ΑρΙ6ρ61, ἀπροῖν 618 
ο(οὐξοβ ἀπ σαύθανο5 Ῥ  όβὸπ νὸὰ ἄθη (ἰθβο ρθη. βυβϑίιοη Κ (Ἰλῦπι. 1...) ψιτρα, 
διαπρ βαρ] οἷν αἴγον ἀΐθβο αἀγοὶ, ἀαροὶῖν αἴθ ἀἴθ Εἰ ΒΟ υγΘ} ΡΊοΙν6 (αἴϊξ8 1865 ΜΙΘΟΤΟΒ 
ἄὯδ65 Εν αστηθη5. οὐ καπηῦ σᾶ, ἥοῖπο αἴθ χοῖρὺ 510} ἀανῖπ, αι ὁΡ οἤπο ἱρρομα 
οἶα ἱππονθ οὗδι ἕπβουο ΝΟϊραπρ αἰ Βοιδρίπηρ ἴῃ Ἰῃσον ἀμ 5 ΠΡ ΘΙ Ὁ] ΟΠ θη ΔΙ δη- 
μἱρ ἈΠ Ιρ τοῖν βομιῖ, Ἰ)β ν ἄθπὴ ὙΥ Π]ῸΠ βοῖπον ΟἸϊῦο οοπιΐβ 1108 Βοῃδῆθη Κοηηῦο 
πα 488 ΘΙ 65. ἢ θη6. νον 8]]ὸὰ ΟΠ θη. Θυμ] Ὁ, ἀδ8 δῦ ον κινοῖτο Κρίθροὶ, ὧδ᾽ 
ππ8 βοῖπο ΑἸΠπδομῦ νὸν ἄσῦρθη ἔἰπσὲ: ἄθηπ ον Ἀ]1οῖπ θὲ ΔΙΠπιδο ρ. Πν ἀνθ 
Ξρίοροὶ 1 βὲ βοῖῃηθ ἈΠΡΟρτΟΙ ΠοΠ6 Ὑ οἰβμοῖῦ νον ππϑ βένδῃ]οπ, αἷο ἜΝ ΕΝτ ἴῃ 8116 πὶ 
ΘΟ Θβομαδπθη ἴῃ Οοεθέχθα, Εονιπθη, Αὐέθη, ΠΡ πθίπθη. ὑπαὶ Ποβοπάονθη Ἐπ ρθη- 

βομδ βου, Ὑονβπθοναπροη απ Δ ΘΟ Βο]ν, ΑΒοπ θυ τἀπὶ Ὑ ΘΡΙΠΊβο]οτ, 850. 48} οἷπὸ 

ἩυΊποπῖα 65. ΑἸ] οπὐβθομῦ, πορδὺ δηᾶνθη ΠΗ ν ἸΟδαπρθη, ἢ ἀθηθη βοῖπθ ΕἾΓΒΟΥΡῸ 
ππᾶ βοῖπο Θουϊομίο χὰ Τρ ὑγούοα : 518. 8116 βἰπᾶ γουθᾶϊο Ἡθυοϊᾶθ θυ Βούβο δι, 
ἀαβ οὐ" 8116 νγοῖβο δύ, 

ὩΣ εἰ, Ῥι ΄ τς’ Εν τηι δευτεριιι ϑεώριαι τηιῖ φυσικὴν την ποικιλην Χριστου ὕο" 

σοφιαν ορῶμὲν ἢ! χρησάμενος ξχτισὲ τοὺς χοσμουθ᾽ εν δὲ τὴι περι τῶν λογικῶν 

φυσεῶν γνώσει, περι τὴ! ουσιαβ αὐτοῦ μανϑανομεν. 

Θοῖπθ Ααββδρο ἴον ΟΡ δῦ σοῦ χπρ] οἴ 6} αὰῇ ἴδ ρσάπχο Τα δ. Ερ νἱάον- 

Ιορὲ πίον ἄϊθ ρου !οβοη Αὐΐδμθν, ἅ18. χὰ βοῖμον δῦ Ν νάου οι. ἀνο βοη. Κ1ο 

ϑ.0Ποη ΟἿ». αἷβ ᾿ποπάθη  οβοιβ ἄθπι αίον ἄδτ, 815 οἷπ Ν᾽ ΟΡ Κχθαρ 405. Ψ ΔΟΙΒ 

πη 815 οἷη (ἰοβομῦρῦ; δθθηβο ὑνδηηΐο ἴῃπ Νδροῖοι, ὅθ: ἀδπια]8 τ ἀδούθ, δὰ 

πᾶν Ὑῆοῖδο γοὰ Βοῖμθ βομόρίαμρ πᾷ Ὀδμδαρίοίθ, ὁ. ψίο, ἡἰομῦ ἀον ΒόΠὴ 

65 ϑομῦρίοιθ. ΒΒ} ποῖβὲ 685 Ποῦ: οἷπ ον χυνοἰῦθῃ ΠΕ }]Π16]161 ἘΡΊΚΘΠὨ [Ί8, 

- ἄἶϊο δὰ ἴα Ἰζδνροννγοιῦ ροθ --- βομαποη τὴν ἀἴα ἊΝ ἰβμοῖν ΟΡ... ἀπμοῖι αἷς 

ὃν αἴδβθ ρᾶμσο βιθιύθδνθ Ὑ 610 ἴπ ἴσον συπάθρθανοι. ΝΘΠΗΙΒ 10] κοῖξ βοπα. 

ἘΠ- σϑυνϑποίιῦο 4150 815. ἔγοίου ουυ, οπὸ Βοί8}}1 νοὰ ἃπῆτθη, βθῖπο Δ ΟΙβΠοὶί, 

ἀπο πἰομὲ αἷ5. οἷ Ὗ οὐἸγκοιρ ἀον ἍΥ οἰβιοῖν, νῖο αἴθ Ἰζοῦσον ἔρον μα Ὁ θοπαπρίοι, 

Διυμπαπάϊαπεοι ἃ. ὦ, αυ8, ἃ, ἡγ185, χὰ Οὐ πβοι, ῬΙΠΠΟΙορ.- δέον, ΚΙ. Νὶ Ἐς Βα 18... 17 
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ἊΣ ἰλδμθ . ἰδοιβ οϑνο (ϑολοδωὶ μ5ὸ Ομ οοΣ ᾿ωοῦ μϑνο οὶ Ἀν βοὶβ βὰς, 
αι δῦ, θα Βα ΑΘ 6. τὐλιδολο βοὸ υο ἢ ϑομδοίν Κλ ιχ9 ΝΣ 

ἔφμδο υξϑλὶ» κῶνον» βιδοίγν κυάθδος ἰδωμάλαθν οἱ ὁμοῦ δος καρ Ἀϑῦ2ο 

1 :ωϑοδ οὐ ροδδλο δὸ μοιδν μού οὐ «οίο [κ90] τ ρδῶνο ἰβόλθυλο 5. οι 

:μοῦκ ον 9. μοῖρ κοὐ. ομοὶ ἰδανμον ἰθοιμθ ῥὸ ἔλας λέληθα υϑϑνο οὐδα 

τς ἡ ΚΥνν Κγν ἐν κα. ἰαῦ ΝᾺ5 δας ἰοβδι ἰοοδυν τροσσοΣ ββάλαδο ϑΌμλο) 

ἰδ μρο!ν ὀβνο ὁοοςς ὀμδωὶ ἰιαυρλάων ἰδώμλαυ ἰδ οἰδθομ φοῆνος ἰδάρορο 
ΚΣ ϑῶς Δ» ο κδο. καθ μορ5 ἀθ ὕγϑαν. μὰς, ἔτϑι.ὡοῦ» ἰδδορ ἰωλαο 

60" ον ἰδας, ὀμδωΐ Ὅοῖ κὸν ἰδώσρο ἰδβορ μοβνϑ δδν, τὸν ῥομοο δυο ὁ λοῦϑι 
μβὸ μδϑὸῦ μϑ᾽ο. ὁῆςς ᾿ς βαλιθὺ ὧϑι 5 δυγαλῶν ἰδυραν, ἱδδίροος ὁμδυὶ ἰδ 
Δ βοοῖιρου οἱο ὁμαδαὶ ἰδώσρο νας ι5....9 Ὡς βαο 5... ὁδι΄)ι’ ἸαῦροΣ 

Ἀν ϑῆνο δος, ὀιδοδα ὀιδονν σν ἱπραΐ μὰς, αδν ον ὀιδοιυ βοοδοο ϑίο., ολοδο 
βόας, Νϑομλὶ, ἰλασιθ μῶν, ὁδν άϑοι μϑολνον μοὺς ἰδδύμ βδκαρ ἴδαλαο υὐοὶδ 

τοῦνοΣ βοᾶο ἄδουο δοιϑῦο τσ! 5 κρο ἰὼ ἱδας ἦν κα. κώδος» ΒΕ 

ἄλλω ἌΣ Νομλίν ἰσοὺς ἐυοῦΣ κω ἰα,αο ἰδ υἱοὶ ὀΐνϑ ᾧϑ ἰδ 

λυβο ὁμαι ὀῦδιν ἰδάσυοῦ ἰδ μὰς πρωΐ ἐυδοι» οὗνοῖΣ ἰδϑιρ. ἐδ θο ῶΣ ἰδμὰο 

Ἀδο τῶ μοὶ ὁ βεροδν ὀμῖδαν, μμοὶν ἰγοὶ τυροῦ ἰδδυρ ομΐ ϑρῦοοος νι 

νοὶ οοῖδν ἰδδορο ἐσ εἰδδιίῳ, ϑ), ὧϑὴ δ.5 φω-ς ὧν δ. ὁδὸν “οι Θὰ 

ἰνδν οὗλοι, ϑονδὰν ἴδιο, ὁμδε ἰδοροῦ δα ὑε9 αρο οι Ομ ῦ ο.5] 

-» ας, οἱ ἰδ οἷο τρρο βὶ ὦ ἰδρρθος, ὁμδοϊν μουίο ΚΣ 9. δ Ἀ5. 

μμο »ε δ βαϑὺ Ὅλον Οὐ μοίν ὧϑν κοΐ. οὐδ ραν, ββαλθνν ἐμὲ νοΐ ομλθ ῥο τὰν 
ΩΣ δὸΣ ξομηθαιλο τοὶ» ᾷς (ο (ϑἰους ὀμθομ ὁμάθι οἱ κὰν. ἐῶ οδαο ἔΘ] 
δ κα Σ» 530) ἑϑσνῃςς οἱ ̓ ϑίο .οὐλαδο ἐὸ ΜΓ ὁμαο ὡο οὐ. ἰθιο , διύολσο ΘΟΩΣ 

ὁμαθ ὧδ οἷς ἡ καϑαθ ϑοῦνο ἰαλθοο τ ἰδωφαο μθαα ὑϑν μὸ ῥοὸνς ᾷς, οἷο μοὶ 
ἰμμῷξο ἰϑδυδα .9.. 9. 0 ϑὍ}» λαῦ. δαὶ ὡ ἰμὼ ἐμ δ ὍΣ. βλοομοο ϑραϑδϑο 

λομϑὶ φοἐλοὶν μοὶ ἰδοροο κὸν τας ᾿οϑν μαήαθ ταυῦνο κα υ δὶ 
σι κῶν ἰβαιοοθ ἐδ ΜΠ ὁ, ΩΣ Οὐλν «ἐπολδλο λον. θα ὧν λύσα Οὐ μονονοὶ 

οὐλῦο ΑΔ μκλὸ) ἰδδιρ λαοὺς, ἰγο) ὧν ὅδ νὼ ἰδδαλν ἵνα μυῥοἱ 
ΔΔν νον ἴομλο ϑαϑοι βοίοι οἰδιαυφο δαυδιαν αν ὀίαν, τοῆνο το, ἐν ἰσοα 
Ἀν τϑ υβοιαχο ἧς Διο ἰϑυῦσα " λας, υϑα βορ. τ ρο βδιδο ρομὴ) ἰδδῦϑϑο 

ἱκαϑαθ ᾿ϑϑὴδς κου κῶς μ1 τέϑηδοο ἢ ον ἰδαϑΝ οοὴ φὐνυὶ τ δαὶ ἰΐδοο ϑυδα 
ἰδδι ρῶς, ἰδ ϑν ἰ οβλνο ἐπγαλαν οὗνςς ΟἹ ἰθδῦσα τκν αϑῦσα, ΚΘΗΣ 

ἰάβαι ξϑο. ϑϑαι ἢν ἰμγᾶλιο χοὸς αϑδωδαΐν «σον α9. μοβνῖν οὐδόνοο νοΐ ο, Μοὶ 
μα αΘ ὧν θαι, δομαῦ ᾿ροον νοὶ μὸν ββορουν γο» μμο ὡὸν οἱ βαβαῖ, μὸν 
βοραι οἶδα ἐ ϑιο ἰδαὰθ ὸ μαδιΣ ἐμο μὸν θα οον ὁμδοΐ οὐδὲ ἐδούδοοο μων 

δλαδς, οἷς κο ἰδ Νὰ ἰδϑααο ἰδαων εὖρο ὦ λαῦι5 ἰμοδοοῦ ὅλως 

Μὰ, εὐ οἰ ρος οἱ 3 οθος, ἡδῶς ἔμαλο τροϑο ἡ. θα 
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ἘΠ᾽ ἰδῦ ἀν Βοῃόρίον ἴθ (ὐθιποϊπβομ ὺ τὴν αίον παππᾶ Θοἰδι, ρ]οίομου, Ὑ͵οβθθη5. τὶς 
1Β ποι, ἰτοῖ ΟΘβομοΡ, {1 ἄθ' Εγκοημἑηα ἄδν γουη ποσοῦ Ναΐατοῃ -- ἄϊθ πὴ- 
Βα 8} ὑπαὶ πηβΈο Ὁ} 1οἢ, ἴῃ Ἰῃγοηι οἰ σθηθ οῃοι ἌΝ θη πϊομξ ΟΡ ΟΠ ΘῈΣ σἰπα πη 
ΘΥΤΙΡ ἀΔΌΘΤΗ --- 1810} ὙΠ Βδίῃ ϑΐοβοπ ἃ. ἢ, 80. νγοὶξδ 65. πὶ ϑρίοροὶ τηδρ] 8 ἰδ --- 
Κοηπθη", ὅδ, ρϑυδᾶθ 80 ψχῖθ αϊθ886. γομ ἱμτὴ φοβομθ ομθη Δ Θβθη ἀπβίογθ] ἢ 51Π6,, 
80. 80} Θ᾽ 11 βϑίπθπι σϑἑ ΟΠ 6η ΛΠ] Θβοη. νου Τὐννρτοῖῦ χὰ Εν ρίκοῖν ἰδὸ, Τὸν Νάτο 
ΟΡ. ρϑεὺ δαΐ αἴο ὑπὸ παύατδνιπη, Ὑρὶ. ῬΌΪαΒ: ὑνοη ἰθπθη βοἰαημαν (ἢν. ἄδηι 
ῬΊοίβαιιθ πϑοῖ, ἀθν Οοὐύ Ὧρθι. 41165 1δ0“ (Βὅχῃι. 9,6). 

ΠΣ 8. (. Ῥ- τος “Πρώτη πασῶν γνῳώσξωῶν ἔστιν ἢ τὴς δίοναδος γνῶσις καὶ 
πασὴς φυσικης ϑεωῶρίας πρεσβυτερα δότυν ἢ πνευματικὴ γνωσιρ᾽ αὐτῇ γὰρ πρῶτον ξΧ 
του χτιστου δξηλθε τὲ χαὶ μὰ τὴι φυσξι ἡτι δχολλατὸ αὐτὴν δξδλαμψεν, 

γι: ψογᾶθηῃ ρου 1 4116 Ατσέθη Εν κοππίηβ θ6]θῃτέ. Ὅϊ6 δὔβέο νοη 116 η, χα- 6ο" 
51 616}. αἴ6. Τπβδομθ ΦΠῸΡ ἀπάορθῃ, δῦ θη οἰβϑηδυθρο ππά ὈΠΨΟΤΡΊ ΘΠ Π0Π6. Ἐὰ"- 
ἰτοηπθη]8, α16 τοῖο ἈΠ 616 ΨῸΙ 510} μαῦ; ἂπ τηϑρϑὺ ποοῖϊ 580 5ΘὮ 12 ἀδίποιη Ὀρηΐθη 
φαϊοίοίροῃ, 516 Ὁ]610ὺ ᾿πητηοῦ αἷα ουβέθ ὙΙΘ ἴῃν Βοβίδαπα ΟΥΙΡ δῦ, 50 δποὶ 1᾿ν 
ἘΣκθηηθη, ἀθῆῃ 61 1ἢγν 1δὺ 485. βϑιη πηᾶ ὅδε Τὰν ἰκοπηθη ὉμΡΟΠΠΌΒΡ, »Α δου ἃ]5 
8116 Ἑ]κοπηύηῖβ (ΤΉ Θ0}10) ἄον Ναθασοῃ ἰδὺ ἄϊο Εν θη ηῖβ τὰ Θ΄ δἰδίο : τοῖῦ ϑεωρια 
ῬεΖϑιομποῦ οὐ αἴ ἘΣ σ κοῖς ἀθ5. Βομίθηβ πηᾶ Βομδῦθπθ, αἰ ἅϊθ Ὑ ρηθη  νγγοβθῃ 
γοη Ναύτ Βαῦθη, αδβ α16 γονηα ροἰδθϊρ, βοβδπὺ ὑπαὶ 8116 Ασέθη ΕἸ ΡΚοηπξπία 
βἰομύοῦ πᾶ δαξητητηῖ. ΑΟΙθου 418. 4116 βο]οῖθ Εὐνσοηπίηβ ἄορ Ναίαγοα ἰδὲ αἴ 
Ἐχτῖς. πὰ Θοἰδίο, ἀ16 ἄδπι Νθηβοίθι ρΘρ οί δύ, θατηϊν 416. Ὑ ΟΣ ΠΌΠΡΕ χαρίοίοῃ πον 
ἄοπι πϑὐά]!] θη ϑθηθῃ ἅϊθ Ἐτοπη 15 ἀθ5. ΟΘΒΟΒ θη. Θαβηθητηο, Εἰ ἰδὲ χὰ 
ππ θυ ΒΟοα8ῃ πνγίβομθη ἄθπι ροἰδίϊροῃ βομθιθη, ὅ85. 6 γηἱῦ ϑεῶώρια φυσικὴ Ὁδ- 
χοιομπδῦ, αηᾶ 6." Ἐνοπηὐπ8 ἴηὶ ἰοἰδύθ (γνῶσις πνευματικὴ); γοὴ ἸΘΕΖΕΘΡΟΣ βαρὺ 
6, 48 516 Ζαδρβὺ γοπὶ ϑομὅρίθν δαβρίηρ' απᾷ τηϊῦ 1646. Ναΐανρ, ἀἷθ [ἢν ΔῊ] Πρ, 
Δα ρρ. 1686 Ἐπτο πη 18. ἰδ πδτη]οὴ πἱομξ, τσίθ αἷθ Ἰζοῦσου 1Ἀ561η, οἷη ϑῥθοις 
γο ἄον Εγκθηηὐηΐβ, αἴθ ἀ10 Οοὐΐμοι Ὀοδιῦχῦ; οὐ σοᾶοῦ 18 τοῦ ἀθα]ομον ΤΙηέον.- 
ϑοβοίαπηρ᾽ ἄδνοι, αι β αἰ ογβίθ ἀἴ6 Εγκθπηΐχβ. ἅθι: Θοὐμ οί ὁ (σοι, 58}}.) ἰδὲ ὑπ 
416 φυγεῖν α16, 16 τοῦ θοῦ Νααν δαΐρομέ, ΥΊΘ οὐ ἄϊθ Βοβορίαπρ δὰ ἄθιῃ 
ΝΙοΙύα ΠοΡνο τ ϑοχῦθ, 50. ΡῈ 6 8 ἢ 1646» οἰ σοίηθη ΝαΐαΡ 416 χὰ ἴῃτον ψΌ]16η- 
ἄπῃρ' απ Πνμδ]δαηρ' πδύϊρο ΤΥ Κοηπίσιβ. τοῦ, σοπιᾷβ ἄθηη Ὑγοτίθ: ,8116 ὙΝ οἰβμοῖ 
δῦ νὸν ἄθη Ἠθειπ ππᾶ οὕ ρ!ῦ 516 Ἰθάθῃι Ῥ]Θίβομθ υσίθ ον ψΠ1Ὸ; ἈΠΗΠΟΝ νον- 
μεβὲ ὅθε Ἠδρ: νοη ἄδιη Νθιπίρσοι υυῖσὰ ον 5 ΠΘΒΙηΘῃ ἀπ Θυο ἢ κοίροπς (ἢ. 
10,14), ἃ. 8. ποῦ γΟῺ ΒΘΙΏΘΥ (0}»} Ναίαν ΒΟΠΘΘΙῚ γΟῊ βοίηον ΤΠ|6, ἕῸ ΒΌΣΙΟΙῦ 
Ἐππιαρτὶαβ Ποῦ ἄγοι, αοῇ ἀϊδ Ἐχκρηπίηῖς »ϑαΐρηηρο, νγοη ἄϊθ ΒΟμΩΘ. ἴῃ (ΟΣ 
Βοβόραμρ, δυΐσοιῦ ἀπα 8110 Τα ο βοᾷ ουϊσομπιθη ᾿ἄβὲ, τίρᾷ ἄδάπροῃ. δοθῇ 
πῖομίβ νοι ἴῃ} Ναῦα γΘρρΘῃοσηθη. ὑπ οὗνχγ Θὰ} 6465. δἰ ζθ]ὴ8 Τῖπρ ἄτϑαῖ- 
Β6]ορΊ. 

ά, .- Πολλῶν οὐσῶν μετωϑεσξῶν ἡμεῖθ τὴν τεσδαρῶον μονον διαπρισιν γινωσ- 
κομὲν. χαὶ ἡ μὲν πρῶτη 8δστι χατώ τοὺ πατξρας [ ἢ ξᾷ τῆς χακιας εἰς τὴν ἀρδτην δι 
μεταστασις, ἡ δὲ δευτδρα ἡ δι τῆς ἀπειϑειας εἰς τὴν φυσικὴν ϑεωριαν τὴν δευτεραν, 
ἢ δὲ τρυτη ἡ δὰ ταὐυτὴρ ξις τὴν τῶν λογικῶν φυσεῶν γνῶσιν ἀναγωγὴ, ἡ δὲ τεταρτὴ 
ῃ 8ξκ τουτῶν παντῶν εἰβ τὴν ἀγιαν Τριαδα μετασταδις. 

1)85 5πᾶ 416 ὐπθη, δα ἄθηθη ἅϊ6 ϑ ΘΥμαΌ δαβοθοὶσι 5 οἷ ἀδῃϊη ροὶδηρὶ, 
ψὸ Κοῖμθ Ὑουδπ θυ ηρ6 ἢ. τη6 ἢν βέθ πάθη, πᾶ ἀοτὺ μὰ [Δομΐδθ ρτδηρι., Εδ ριρὲ 
ΖΌ781 Ὑἴ616 Ψογδημαθνθπηρθη, αἴθ ὮΡΘΙ ἀμ8᾽6 ΒΟΡΥΙ͂Θ ρόμθη, τῦῖῦ. Ὁ ΒΟ ΠΟΙ ἢ 
ΒΡ: πὰ σοῦ’. ΜΠπὺ Νοτάπαθγπηρ Ῥοχϑίομνπθῦ οὲ ὅ16 Ἡὐυπθπθραηρ ἀπά ἤδ5 ΑὉ- 
ϑὐδίσοα γσομ ὁ1Π61: ΕὙΚΘΗμὕΠ18. ΖῸΙ ΒΏΔΟΥΘΙ, ΨὙ}10 ῬϑαΪὰβ βαρὺ: φΥγοχδηαοι Θ00ἢ Ϊῃ 
Ἐτθαθαρ ΘΌΓΘΒ. ΠἾΠΠ65. ἀπ γῸΠ ΘΟΙΠΘΙ ἩΘΡΙ]ο] τοῦ ΖᾺΡ ΘΆΘΥΘΗ, βοπξ ἀθιη 
Ηδριτη, ἄθπι (ἀοϊδῦθ. (ὅτι, 12,., 11 Οὐον, 8,18). 2016. οΥδύθ ἰϑβῦ πϑοὴ θη. Ὁ ἄξθγῃ 
ἄϊο ψουδμάογαηρ νοὶ Βῦϑθη σὰν Τυροηᾷ; 6485. πιο αν ἃ ἴῃ ἄθη Ὑ͵ογίοη: 
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182 ν᾿, ΤΠΑΚΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἰδμβ ἴοον ϑσαθ ἐδοο Πγ αΘ θὲ ῥοῦ «ὑΔοΝ» . Θκν ἰδλο υὐοἢ, λαὸς ΠΥ συ" 

μοσροοςς [19᾽ ὁ ἐδ ν τῦμος τοὶ φοΐνονις ἰκοούξθιλοο αρναν, δυΐ ΟΝ ΟΣ 

»αῦδϑο βλλβδων ᾿οῦνϑ ἐο δυίαοῦθ ἰμὸ κυοῦ οὔνθαο θοὸς ας !":ο δῶσ. 

ΟΣ οἱ κοῦ. ςὭϑαλοῦ μϑΌλΟΣ οὔθ οφῶοϑο δος ΟΣ μοοο δ ᾿ς κα ΘΟ 

ὁο᾽ ἱδναδν οὐ ΘΚΕΣ νὴ. ἰδάὰο μμϑοιν τοὶ ἐγοῖοι. οὐδὲ ἐξ Ῥρο  ὡ οἰ; ϑυϑοὶ 

61 αὐδϑδϑαθ, ο ϑωμδοὺς (0) δ οἷν. μα. μὸ Ὡς άλοο. δοδ μι.5) ἰδ λον [)ο) 

φΆϑϑαλοΣ κὔδνοῚ ῥὸ οἱ εἰδδι δ, κχϑ δυὶν ϑΣ ἰγο λοὶς, οὐοιασῶ οἷν. ὡϑλδ, δόλος 

τὴ οἱ τρρο βρος μᾶδ γκθ οἱ ᾿ ρϑμοδλο ολ αν κῶνον ἐο οἱ τομδϑοΣ ον) τῷ 

ῷ φϑῖροΣ μιϑυίο . σον ἱ ἰμμον, γχρεβοῦο δ οσθο ομοαλθς οΟ) ᾿ϑἰο. «ον βαᾶἃ» 

Μὸ οὐ »ὲβ ἰμωδο "μὲν ρϑμο ἰκθονυς οἶον οϑ βοόηδθο Κ ὡϑιοδο» τομοαλο 

οὐ) ὁλανςν ᾿δδλο τοῦθ ύφθϑοο οὔθ. δο) μαι ὃ. ᾿ϑωῦο οἰκϑῦνδο 

μον. ᾿ς οο εἰδδο ΠΝ 1») Ω ὁμδοΐ» ᾿ κϑῶρυ ον υϑο ἰδ. 

μς ἰοήοι «βδρονοο θὲ. λοδύοοο βδαο, δόμος ἰδϑοαο ἢ ον. αι, 

ἰδϑ ομωλο ωον Ῥιμν οἱ ρῶς ΒοδδΘ ας μος ῶος ἰδωμάθθθ νοὶ 

ΟΣ ιϑομχ ομὅσι «δοῦλο μόο!, . αὐόν δ κχον ὐοὐν ἔμαθον ΚΣ Ύ ». λδθϑν 

οΔάθδνο ῥασμο ᾿ββδῶν, λας μοῖοι δον, οἰδικοςο [παυγκνον οϑὶ ἰδδνρυ ρα 
«ἀλλο δυβοανο ἕο Θ ἈΔΣδ ῥλοι καοεθ τοῦ (ΔΆΘΙ ΟἹ ΣῈ. μοὶ [6 ..0) νος 

᾿ομκθ μοῦ το ἰδάϑος δι άϑοι μαὶ τ ρορο Θυόδν οἷο βαῦρο οἹ ἐσ ρον, 

ἰκέδνοα, φως ἰο φόρα δι οἷο ρομοσλο Ννι, «ΞΘ }ο εἰλοῦδο, κυϑΣ 

-οοδοΐ ἰκθοῦςς οὐ κα ἰθμθα (ο τρῦι κ ̓ἰϑδυθο οἱ ομο ὥϑϑῶ τοῖς λυ 880 
μμεϑλο «ϑομβοολο δ, ρθῶ ὰς μου ἤδμαν οἰο 5} Ν' εἰκυοῦ; λας, μοὶ ραῦδν 

. ϑοιδοῤβον μαθι υοἱ φλῦνϑ ἰλϑδοῦοος. ομᾷ9 ἰϑοῖμο ὑϑεὅαθ ομθο. ϑρο }Ἐ ἀθο «δὶ 
ἄμμο εἴμοςΘ ἘΕΎ ΕΥ ,δάϑῶς, μωδβὶ »ὦὦδ υοἷο . ιϑοιγασι δ. ιϑοιμο το. δαυο 

625: Ιοκσοδδδδοο ,ϑολοδο ὦν ϑοο τλλέκαΣ λῶν, ἰλόδί, Θοῖα. Νοὶ ἱιϑοι ον, ὅρα ΒΜ 

ὑμῶα »ῶν. κόμμα οἰδάθυ κ5)9 ᾿ϑῦ ἡ δδϑ ϑοξακυο ὦ αὶ ολΝϑοΣ ΦΘ9: 

οἈϑοδοΣ κοῦ ζῶον ἐμοί! ζλο δὸν ὀμδοΐ οϑν εἰΝαυςο ἰλαύγκαων αϑὶ ἔδϑρ 
ἐο᾽ φὰς μὲ μἌμδο αδ. ὅφα κῶν ἐφ μα ἰοδα δαὶ δὲν φΘνοΣ 

οδασλϑῦ δον ἰαθας οἶδα λαϑ ιν βαλδρολοο ποιοδοὶ ἰδάθου δος. τὔνϑὶ 
ὀλασαα "5 ἐμοὶ δας ἰνοϑι ἰδ [λον } σόν ς λα μος ὡθο Ναὶ ἰοῖδν 

ἤομῶΣ εὐοοΐ λωας το» κοΐ μον οιλουθδνδο ὀβνοῦ «δμοίο Ὡς ϑεο, ὀμῶϑαδαι 

ἰδοῦ» βῶλϑὉ «Οὐόν δοὺς οὗνος ὁμδὼ ὦ τος, Ναλολο ουμκλαον [ν5..9) υδοὶ 

ὁμρουδολῶ κἱ ἰδώλλθοδ ἰλοκνθ οὐγοδ αν οσϑι [᾿ϑίο ἰθὺ υβας ςδοΐ το ἰδιρεος 

ἕως. ωἱ . «ϑομαροαϑς, ῶοιδοΣ, ,Θομδν δοῦν ἰδ τῶννοΣ μι» μοίο. .Αδ ! 

σῶς δον ον δόλο ἐμὴ ἐδοδςς φοὶς οι ῥο αβόσαο νας 1. αὐθθ 
ἐοϑλοδμοο μας ἰ βόμθ μοι ρέδος δῦθο ρῶνυδοο οἷος, ἔμμα ἔραιοο ὥδιο Ὁ οὐδὺ 
"5. νον ἰδ ροβνο δὴ) ἰαυεϑθσο :ἰλαιορολδλλθοο ιοω τὰς Ὡϑϑ 

Ως κδοο τΆλο αλλ υ ὅλως κὐὸ κϑίο «}ϑϑρο σοὶ ἰξωο μὲ οὐρα ϑ 
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» ΘΙ. νοὶ Βόθοῃ ὑπα πὰς Οπίοθ, ἄον ΔΘ 5011] 5ἴ0}. νοῦ 46. 08] ἄος 
Πηδύρομ, ρ  ΖοηἸΘ ΡΊβοίιθι ἃ Θρυρίου]δη θα 105 τηβοθῃ ἀπ ὅδ5 τού ΔΊοου ἄαγ0}}- 
ΒοΒρ θη, ἄδην ἄηρῦ ΟΡ. δὲ ἡδοὴ (ἀοὐνοα ὙΠ] Θη ἰαῦου ἄου ὙἾ ΟἸΙτοη- απ Εδπου- 
βέπι]6. ἨΒΡ Ζ νγαπθη. ,10ὴ16 συγοῖΐα 8τ8 ἄθῃ δἰαπᾶ ἄθ8 ΠῈρΟΒουβδῖηβ ἴῃ. αἴθ 
φοῖθα Βυϊγθηηὐη]β (410) ἀοΡ Ναύπνθη" ἃ. 1, ἀδ5 Απβδίγοίθῃ δὰβ ἄρῃ Ζαβίϑηδο, 
ἀδι ἀν Νοηβοῖ ῃἱομῦ οἰμβοιθη ἡγΟ]166, ἄδβ ἔλ6ι" ΔἸ]Ίοῖα. ΘΙΟμ ραθου. ἄν Βομῦροι 
πη βοις Εἰ ἴσϑοτρο νγαὶ θοῦ, ἴπ αἴθ ΔῈ ἀο συνθοκιπε δίσθη. πρᾷ ἀππη ΡΟ ΘΟ Ὼ 
Ἐἀβουρὸ Οαοὐνδοθ Ὀορυϊηαοίο ἘΠ β᾽ομῦ, ἄδθ οἴη νϑυρογῦροποβ ἡ όβθι ἴῃ ἄδιῃ ΒΙο ὺ- 
Ῥᾶτθα ψἰνκῦ ἀπᾶ ἀδ ἄθν, (6. 580. ψιτῦ, ἄθνβαιρα ἰδὲ, ὅθι αἴθ ὙΥ 610 ρ΄ βο ΘΒ ἢ 
παὺ 8υι85 ἄθπι ΝΙΟΙΒ: 45 δύ ἅϊθ χυγοῖξθ Εγῖ,, αἴθ ϑεωρια φυσίκη. ,Ὅϊ6 ἄτγίἐξο 
Ψογδηᾶουθηρ ἰδ ἀα5. Απίϑξοίρθη χὰ ἀν» ΕΡκου η5. 6. γον ρθη ὙΥ ΘΒ Ὴ “ 
ἃ. ἢ. τοῦ ἀἂ5 προ [6116 ψὶνα ἀπα Δηροἤδηρθη ᾿αρ ἄδβ ψοΡΡοΥρθηα σὰ ἀαροῦ 
βοβαθθῃ, δ μ6} 5108 ἀν Μθηβοἢ κὰ ἄθε ἘΥκθηηύηῖθ, ἅδ᾽ 65 νοήῆται φυσεις ροἰοὺ 
σοῦ ον τὺ, αἴθ τοϊρβοὶϑῦ Ὧ85. ΘΙΘα θαροπ. υγίρκοι, οὔδι νοῦ ἄρ᾽ Αὐὸ, 16. 1ῃπὶ 
στοῦ Ομ θανπηροη οὔον ἀπτοῃ Οϑαδη το πο Προ Ὀπηρθα πᾶπ ἐὑτοίθη. Αποὶ ππηγης 
Θ᾽ 561)6} 56 108ὺ ὙΧ8}}} ἴῃ βθίμθη ὙΌΠΟΘΡΌΔΤΘΙ Δ 656}; τῦῖθ ΟΥ Δ 510}: 5610εὲ 
τηου]εῦ, αἀδβ δ᾽ 510}. 56] δῦ ἀμ Θρ ΘΙ Π110}} δῦ, 50. χηθυϊεῦ Θ᾽ δο], δ 65. δἴῃθῃ [1ῃ- 
51 ΟΠ θη. πα ΤΠ ΟΡ Ο ΒΟ ]]ΘΠ6ἢ ρἰθῦ, , ιθυῦθπθ ἀϊθ Ν᾽ οὐβούσιηρ δὰ Δ]]Θ 6 Υ- 
σϑπρ]Ἕσμθη. απ 8116η. Ψονπαθραπροη ἴθ 1606 Ἰυστοπηΐηϊβ ἀ6Ρ. ἢἰρ. Τυϊηα!, ἀ18 
6116 81Πὸν Αὐύοη ον Εν θηπίηϊθο. Ὀδηη οἸύβ τϑῖπθ Οὐοησο πῃ» πηῆ ἰτοῖῃ 
Ῥ͵δομϑύσπη πιθ}}}", βοπάθθη 88. γο]ΠἸκοιπῖηθη ΔΙΒΏ ΘΒ 06}, 501106. ὉΠ ΔΠΒΒΌΤΘΟΒ]Π ΟΠ 6 
Ται6 ---- ἀδδ 8116 5. ΠΙΘῚ ΤῸ 1. ΘΡΙΟΡ6Ι, θοίτῃ ἰδοῦ, ἀονύ 806: 1ῃ ἄδπι Νίαβρθ, ννῖ8 
Αἰοὐΐοβ ΟΘι θοροῦ 8116] 68. νγϑίβ, 

ὅ. »- «᾽. “. Σῶμα πνευματικὸν τῶν λογιῶν φυδεῶν δὅτιν ἢ παντῶν τῶν 

οντῶν ϑεοώρία, ξῶη δὲ αὐτῶν αληϑυνὴ ἡ τῆς ἀγιᾶς μοναδος γνωσις. 

]ηἴοὲ Ὑουμπηβνσθβοι ἔθ} ΘΙ’ Ζαδδιημιθι ἀ16 1]ρ. ΕΠρ6], πδτα βθοῖθη, πη 
ἅϊο Ηθονᾶο ὅον Πϑμπιομιθη; ὉΆΒΡῈ 6 θη ἸηΘΟῃθὴ οἷπο Αὐβηδῆμηθ, ἰηᾶάθη 516 πὴξ 
ἄσῃ ΤΙΘΙθο θη. ἡγοβθηίποι σουθαπᾶθῃ βἰπμα, 16 πππ ππδυα βθοῖθῃ ἀῦγοι 16 Τιοῖθον 
416 Ταροηπᾷ ρου. πᾶ ἀπη0} 516. 510} 5ο] 8ὺ ππᾷ ἰἤγθη ΟΠ ρον κθηπθη Ἰουπθα 
απ ραησ ἔλοὶ ἅΠ6Ρ ἀθη 161} Ζῦτα Οπιΐθῃ οὔθι' Βόβϑθῃ γον ρθη σγόμηθῃ, ρϑην 
ΘΡΘΏ50 βύβῃθῃ α16 (ἐοἰβύθδνγθβθῃ, 06] οὐθν Πδιηοηθη, σὰ ἀθϑου Ἵν]. Απρ ἢν 
ἸΟΡΏΘΏ 516. 510} βϑθαὺ Κϑῆμθη 415 Οββομόρξο δὰβ. ἄβθπι ΝΙΟΙΐΒ, ἴῃ ἢ ΘΡΉ ΘΗ 5ἷο 
ἄϊο Θοθοίβ ἴτοβ ἤδουνθα, αηὰ ἄδοη ποῖ ἔροίοπι ὙΜΠΠ]Θη. ἅ16 Ταροηᾶ ἀπ ᾿θονγοίβοη 
ἴῆγσοὰ Ηοτη ππᾶ Βομόρίον Τῆήθ06; πηᾶᾷ τίς 6ὁ5. ἄθῃ Βθοίθῃ ἔγδὶ ἰθῃξ ἴτὰ Τιρῖθα 
ϑομάμΠ 086. ΠΊΘνΘΙ χὰ ὑγϑῖθθη, 80. βύθῃξ ὃς. ἄθῃ Πδηηοποη [ἐροὶ θὰθ Βοββοὶν πηᾶ δ᾽ 
απ5 ρον! Πομ ον Ζα] δβαμρ ἴῃ. ἄθηα ΘΙομύθανθα. 1106 ΒΟΒΙ 61 1 8]16υ]ο1 ΘΟΒΘαβηοἢ- 
Κοϊδοῃ σὰ σοῖρθηα, Ὑ1Ὲ} ψϑινοθ Πθθθη ἰδ αἴθ ἘρΙκοπηύηϊβ 6 ΒΟ ρθη Τυϊϊε 
ψὶο ον ΗΘΙῪ βᾶρῦ: ,(08. Ιδὸ (85 οασίρο ᾿ΘΌθη οὗο " (ΠΤο}, 17,9); 6 ἄδα πίοι 
μοοίνχύ, δὰ ὑοῦ τπᾶ ηπν ΒΟ 8: ἸΘΌΘηαΙρ,, 

θ. «. ἢ ψυχὴ ἡ δργαξομενη ἡτις χάριτι του ϑέου ευοδωϑὴ καὶ του σωματος 

αφωριόται ὃν ξβξδινοις τοῖς τοποῖς τῆς γνωσεῶς εὔται ὁπου αὐ τῆς ἀπαϑίας πτέρυγες 
αὐτὴν κοαταντῶν πονησουσιυν. ᾿ , 

ἍΜ16 βόμοπ ρθϑερ τιομύθὺ 510} 6 ρᾶμπσχο ΠΙΘΗΤΘ ππθθβ ΘΙ ΆΒΒΟΥΒ Δ ΟἿ, 
αἰα ἄφη βύθῖθα σαπὶ 2600. ΒΡ οπᾶθῃ Ὑ ορ' 65 Μόποιβ] 6 θη5 ρόμοη, πῖον δὰ ἀϊθ, 
ἴα δὲ ἄστα νχϑιύθῃ Τπιρυρίαῖς ον 7810 ἐδησθῃ. Ὁ γάθῃ ἀοοῖ α16, 16. οι ἄθηὶ 
Βἰππ 15ομθη ΠΙοπδύθ ροοθῦ Πδρθη ΔΌΟΥ πἱομὺ ἴῃ ἴμτη κἀτη ἔθη, δπο ἢ} πιοιῦ τὴ (ον 
Ἴζγομθ θη0} ΠΗ θημπ9886. χὰν Θ6]ΠρΊκοῖΡ ροῖτυδηῦ,. Ὁ16 ἴῃ ἄθη ὙΜΘΟΙΔῸ  οἰπρο- 
ἐνδέθῃ βἰπᾶ᾽ απ ἴἢπ θθθηαοὺ μΒαΡθη, νογάθη 8 ὑϊδομύϊο Ἰζἄτηρίοσ. ροϊεῦηθ; οἷα 
πο} ἰδαΐθη ἀπ ππουβο ΠΌΘΟΣ ]Π6Π 6 ΗΟΙΠσηρ' Βαρθῃ, ϑθΡᾶθῃ ποῖ ἵπὶ ἀἴθβθιη ΚΘ} Γο 
μοΙἀθηγἐϊἐἰρ' ΔΌΒΒ Υσοη, ἀπαὰ σοκυῦπῦ ψοεᾶθη; ἄθπη οἶπθ (ἰθαπ]ἃ τπηᾶ Αὐξᾶδθον 
παπᾶ Βοίηίρθηρ νοὰ 8116 Βὅβθῃ τίσα ἀΐθβον δΙθροβκγδῃς Ὠ]ομῦ δονγαμάθῃ, ΒΟΠΘΘΙῊ 



184 “, ΤΗΛΧΚΈΝΒΕΠΝΕ, 

θ᾽ ὄιδαθο Μ{ Οἰρ 9 ὡοΣ ὁμξα δ. αϑνος (σοι μοὶν ἔς θ ὁο μα ϑ} τ τὴ διδνθθδο 

οἱ ααυϑΣ αν 5) ϑοῦν 919 ταν ἤβδα μὅγ3ο) ὦ ΦϑιοΣ ως, 5 

ἐμοὶ θολὸ ἰϑραο ἰδαν) . ἔφ λον κα δδγοὶ Ἀν ΟΝ ιοοὶ» . ον α9 Μμοκδὰν οὐδϑολο 

ἰδ ὧν βρλλο κυαυ μὰς ϑἰο θα ιϑὅοι ϑοῦνο δν ωδο. . υοαλῦῶνοαν) 

62. ΞΝῶ φον εἶκοοὶ ὑζϑθμα ἐὸ ράϑ μοὶ. ἴοον ὠοοδ ὐ ἢ κῦνοὶ ὁο ας. 96) ιοἦ» »»αϑὶ; 
. ἰοῦδ ἰἴβϑαὺν ωοιοδοίν τ Νάδο ἰὸν βλθν ἰοδλδο σοι. λό ζῶν οὶ ὧο «οἱ» οιἰδοθλο 

ϑραϑὰ, ὑ)6} οἰθαὺν μας, λον ᾿ς. μοο ἀϑόθο κϑ ῷ ὠοοθἷν ἴον ΘΡΘΣ 

ἰδοοαθ μα. μαϑον . μοὶ ϑσνες οἱ βαυμο οἷο μ᾽ βομβο. μϑλ9 ᾿ϑιξὲο ὡὼγ δαδωομπο 

ιϑοῦνϑο δαλὸν ὦ Ὅμλο» σοι ὁ} ωσοσθο, :ϑμβο ςεροθιον ον Νῦθυ τϑὶ 

᾿ΟΩ͂ΩΩΣ κῶν μα ἰμαϑοοο ἱμαροὶ ἢ" μο ἰδώωνοΣ ἰδοοοο μο Ἀμὰν ἴμωκθ ὡϑο :όμδϑᾶδι 

οοῦλαοις, ὅμοο δα δα, ἀσαλοϑΣ οἷο εἰδαχων ἔρραθ οἱ βομβαδϑ οἱ βαρολιβ ο 

ἰοσι 9 ῥο δξϑ όμ5 δυδιοἱ ἰεηδδυλο ἐὸν αδοα 15} ἰφϑϑο ὁλοκοῦ μϑὸ εἰδαλοο 

μοδὰ μοὶ οὶ ταλνιοι δδον,, ἰδ ροδοῖ αν βοον. Ναδαίο :ϑῆϑοΣ τοῦν9 ῥθο 

ἰωωϊ  μοο ἰδ οὖν [Δ οϑλ9 μδὲ κῶν οὐόμθ . θὲ ββαδθ τϑοΣ κυκῶν Ὁ. να 

15.315 ΜΓ δας μοὲ ὡ δῶν ἰλακο Ἀν ἐεϑί εἰ οεβο . ὄμδϑάδοῦ αααα ἢν ἰρϑῖ 

«ἰλαδο δ 5 βαϑυῦνς, ὀξο. κλμ ῷνου ἐφ τς. αν αὐ εἰῴνιοω «οἷο νας ϑο 

εἰδο μῶς οἱ ἰμομ δ Ἰνῆεϑϑοο [ιῤφιϑῦλοο ὀΐν οοον ἰλακο οἱ Πιοῤλυλορ οἷς οὐϑο 

μῷ αἰ τΣ ϑαθς ἰἔσδρ, (6 ὅλο οραδις ιαϑ οἷν οοδναῖν δι ὁ ὁο ων: 

ἰλούδο λοὰς, ὁΐνν φόθιλοοο :ὁμδιὅκας, καβλο Νυϊμνοὶ» :λαῖρο ιν ϑαὰ, 

φοὶ εἰο σαι οὐνδο ἴεν Βσῶο δὲ οροι βαραϑῖμμο «ϑομαδι ς δῶν ωο, 

Ἄλϑο μας 5320) ιϑομαδν νς ὁ υδο ἐγ δφαθαν ᾿Ξ ῤθνο τ ἴραα, ἰοαα. ας 

63. ἰυδῶσ νοΐ τς μα θν ῥο ΟχαϑδοΣ σα ῥθααλθ φοῖος. ἰδον» [9 Βναοὴν οὐ 
Μ ον» δαλδθολο. οὐ ἰδδὸμ μα θα» ὀβίαν,. θοῷ Ομρολν λα . τοὶ σμο οὔνον. 

εἰλαλδροδῦν, ἤλαν, οϑὲ μοὶ Βομ ἱνμΣ οοι οι δΩ Ι! “οἱ ἰδίῳ 

εϑταν ἰδ τον βούρον ἐμοὶ ἰυσως ὁμδον τον ὁ ὁμοβοδνς, 5.9) χδνουο 

αν 5 βλαν. ῥβαρ. οὐδοῦ. ἰοδὰ) ο ΣΝ , αλλ θ᾽ «ϑοιδὶ5 «9 59 

Ὁ μθὸ κκναν Ὡόσιδοο ἤν οον ῥάμαθου μὸν οὐ αδνν «ρον αΘ βϑιδν μοὶ οί 

ϑαλου ςς Ἀ9. μκαλν ’αῦ [λα δὰϑὺ μα ὠοοδι οὐ ὁμοϑα.. βακαδ ἢ} ὁμδοὶ οι 

νοῦν οδνοι ἰκαυίο λαϑ; ὀμδκ οδοδο ολδο. ἰδ ὠοοσρδαθς λοσφθιλο Νὰ 

δ ἀρῶν νοΐ οὐ μμὴ μον. μοῖρ τον [οι -- ᾿ϑμόλο ὅμαν μοι λαδνο τ ρϑοβρο 

ἰδδουο ὕοον ςοομ δὶ; :}λαϑον ὀμδνέν ἰδδνλ ὡϑνοῦον) αν.» νον οοίο τ όϑον 5 εὔνοὶ 

ἐαλονονλ ἰααθο νας κῶς οὐϑὺ τβωμο ςζϑομλοαον μὲ. Θιλοο εἶδος 9 

κῶνον ϑομδοο ᾿ϑΟμοΣ  βυοῦν μον δ υραχοο ἔροῦν λάθος μεδαθ ὡϑοΐο ἱκαυξρο 

δ φϑ ἐμοΐν οἱ οἴμξα λῶν ΟΥ̓ ρόμάσθο μόνο στῶ βαξν ὀλιοῖοο δ 

Ομβο ἐδαλλουυμο ἰκκξλνοο, βαλιδο βοος ἰδ νος μορο δ, κὸν. κραθΣ,. μα 

ΝᾺΣ νοῦ ὰ9 ἰδορθον οὐαλλθοῦ θοῦ [19 «πϑμῶϑο ὅταν ὑοῦ, κανΣ τον θῖο 

ἐϑῆνν ὁμο λα μῶν μβϑαὺ Βος υοῖ» μεθαθ μὸν θῦκο, καθ ΑΘ. ὀαΐοο 

τσποστοτυτοτητς 
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αἰο Ἠοβπαπρ ἀαγδι 1δὺ οἰὐ6] απ 56] })8ὺ τσοθη. . . . ...Ὁὐν νιν ννννν 
ΤΠηύον ον Τγθημαπρ' ἀον Κ'6616 νότὰ Τι6106 δῦ πἰοηῦ 85 σουγδμη]1οῖο ΒΞ θυ θη. χὰ 
γορβύομοῃ, βοπᾶονῃ αἴ ΤΡΟΠμπηρ' γοχῃ αἸύθῃ Νθηβοίοη, ἄθν ἀπθ ἄθῃ βομξη] ]οθοι 
ΟἸθάθγη ἀον Ἠπτογοὶ ἀπᾶ 81161101 Ὀὔβθη Γι ὐϊϊβύθη μοβέθηῦ, το Ῥαθ]α5. βαρὲ: οὐδοῦ 
ΘαΡ6 (Ἰ6θν δῖ Εγάθα, Ἠπρθυϑὶ οἷο, ((0]. 8,5) πηᾶ δὴ δἴποι" δρᾶνθη 5 6116 τς, σἱοπς 
αἀ6ὰ αἰΐθῃ Μομβοϊιοι τι] βοίηθηι ρϑθησθη ΥΘηὯ6] ἀπ5. ((], 8,9). 80. βοιγοὶοὺ 
ΦΟΒΔΉΠ ΒΒ ἸΠΟΠ8 ΟΝ }ι8. 8π|8 ρϑῖηθα, ἀθὺ ἴῃ ἀΐθβθ δ νβίοσίοη [ ὅπ} οἰπρθιυνοῖηῦ ψγ80, 
8,50: η80} ἄδπι Απδύριθὺ ἀ08. ΜΙΘΠΒΟΠΘῚ. ἃτ|5 ἀΐοβθῃ Το  ἀθηβομαίξου ἀδν}ῇ οὐ ἴπ ἀδ5 
Τιαρᾶ ἄθ5. Τιρῦθηβ, ἀἷθ Τάρθῦ6 Οοὐῦθβ, οἰπίγοξθῃη ; ἄονὲ Ιου ΟΡ Ζιαὶ ΟἸΘΏΘΗ 
ΟΠ δαιΘ}. Βοῖπον [ΓΘ] πη ηῖθθο, Δ Θμμ. ΟΣ χὰ ἀθπὶ Ενϊθᾶθῃ ἀονΡ Τάθθα ροϊδπρ ἰδ, 
ἡμαοιισύ βοῖπθ ὅ6616. ἴῃ Β5θθ]ρον ΕΡΟΙΠΙοΙὐ γοὴ ΒΘ] βη]είπηρίοπ. Εροηβο βαρὲ ἴπᾶ- 
Θεϊαθ: (16. δι θοιϊίδαπιο ὥ6616, 16 πο] ἄδιῃ ΒΒΙΘῺ] ἄρθρα Ἡδυνη πὴ ΠΙοηδέο ἅδον 
Παροηᾶ ροδρθοιοῦ τππᾶ πηΐθυ ἄθηι βοιδέθηα ὅον οοὐθομθη απδᾶς ἴῃ ἴπτὸν Αὐδποὶξ 
ἘΥΤ7Ὸ]ρ σθαι Παὺ ἀηᾶ γοτὰ 1,610 σαμῃ (ἀοἰδεϊσθη δπσθδυϊθσοη 150, πὶομε τποὴν 
ϑΌ 6586 10 γσό Κὔν ρου ΠΟ θη, 8001} ἰοῦ γοῖὶ ΝΕ οὔον Ἠοομαξ αμὰ αηᾶροι ἸΤη- 
τυρϑηᾶσῃ, ἵταρα 8165. ΞΟΠ] θομίθ νοὴ 510} οοουέθῃ μαῦ τπιπᾷ ᾿ξ ἄρῃ ΟΠ ΠΡῸΣ 
ἀον ΕΎΘΙ 60 γοπὶ ΘΙ] ΟΠοη (απαϑεια), ἀἴ6 416 ΤρΡΘΗ Δ ππηρ; χὰ 1: τσϑοθβθη ΠδΡ, 
δ08 ὅθι Τ ΘΙ ΠΟ τοὶ δυΐροἤορθη Ἰδὺ σὺν Ἠδιι6 ὅθ ΒΙ πηι] βοποη Ὀίπρα --- ροιμέβ 
ἄδθῃι δγοντίο Ῥϑυθ: ,ππ86 απ] ἰδὲ ἴτι Ηϊπιπη61“. (ΡΆ1]. 8,0) -- οἴπθ βοίοῃο 
6616 ρα ἴῃ 16 π6 ΥΟΒπαπροι απ δύδύξοη. ἀοΥ νουβο!οάομοη Αὐέοη ἄν Ἐπ- 
Κοπηδηΐϊθθο Ὑ6116η, τὸ ἀϊο ΒΤ Ρ6] ἄον ΒΎΘΙΠοῖῦ νόυὰ Βα ΠΟΘ δἷο Ηἰαίσαροη“, 
Ἡδῦ 516 Ἰσοῖπο βοόίοιιο ΕἸ ροὶ, τη 5186. δα ηἠϊομὺ ἀονῦμια, βομᾶάοσῃ πιὰ β δὰ ον 
ἘπραὰΘ πηᾶ ἴπ ἴἢτ ψψοιΐθῃ γ16 ἀ6Ρ ΜΔ ψατ , 

Π. 0 Ἀν ν᾿ Οὐτοι κληρονομησουσιν τὴν ψυχὴν μετὰ τὸν ϑανατον οἱ ἢ ὃν 
τὴν ἀθέτην ἡ ὃν τὴν κακίαν αὐτὴν ξηλῶται τὲ καὶ βοηϑοι υὑπηρξαν, 

Ὧν Τημα] ἰδ κίας, 8] ὁμ6ν Ραρύοὶ βῖο. ἀϊθ 56610. ΔηβΒο ΠΠοὔύ, τϊῦ ἄον ὁπι}- 
{ἄρὺ 5'6. ἴτὰ (νοῦ προ ΠοΒη, ἘοΙρὲ 5186 ἄθῃ 10, Τὰπροίη, ἄϊθ προ Ξΐππ μ0- 
πὐδαϊρ ὑγϑοῖ ΒαΙύθα ἀπα 516 σι Θαἴθηῃ ἀπ σὰν Πὐνκοηπηξηΐβ τηλῃποη, 8580. αι ἰνᾶ 
56 τηϊῦ ἀππιθη 86]16, [ἴ8 δδηπηρθνγθίβο, ἄονῦ ἰὼ ΟΠοπάθπρ; ἐο]ρὲ 516. ΔΡῸΡ ἄθηῃ 
ααηἼτθη Μδομύθη. ππᾶ Ἰῆγθη ΒΟ ΘΆΒΙΙΟΠ οι ΕΠΠρΘὈαηρθη,, 50. σϑῃδυξ βίο χὰ ἴπποη, 
Ἰῖϑι' 1ῃ 8116} Αὐύσϑπ. ὅθι Βομιὅη ΠΟ] κοῦ ππᾷ ΤΙ ββθηποιύ, ἀονί, ἴθ ΒηΒΈΡΟ. 1 ΟΥνΊρΟΥ ὁ: 
608]. ΜΠ 56616 βοχοίομιπθῦ 6Ρ, ψτῖρ οὔ, ἄθη σϑῆσοῃ ΝΘΏΒΟΠΘΗ, 

8. «Ὁ Ἴλουτος τὴς ψυχὴς δότι» ἡ πυξδυματικὴ γνῶσιρ πτωχεία ὃὲ ἡ αγνοια" 

εν δὲ ἡ ἀγνοια αποστερησις ἔστι, τῆς γνοσεως δηλονότι προτξρος ἔστιν ὁ πλουτὸς τὴς 
πτώχειας καὶ ἢ τῆς ψυχὴς υγιξιὰ τὴς νοδοῦυ αὐτῆς. 

ὭΘΕΒΘΙΡ6 (βάβῃϊτθ, ἄθῃ οἱ οὔθη δαβροάνι οκὺ παὺ, ἄδβ' πξι]Π0}. ἃϊο χδῆρο ΕὙ- 
Κοπηὐηϊβ 100} 1δ0 απ οἸ ΘΙ ΟΠ χοΙοΐρ; το ἀν Ἐπιύθυομπηρ' ἄθ᾽ Ψουπ πη νγοβου, 0 
Ἐχνκοηπίμϊθ (ἀούδοβ ἰδὺ 1ῃ Ὑ ΔΒ μον οἷη ἀηνουραπρΠ ον Πδιομξαπι, νρὶ. ἄδα Ὑγουῦῦ 
ἄο5. Ῥααΐαθ νοη ἄθπι ἀπο. ΟΥΒΟΒ]Ποθη. οἰ ολθαπη. ΟἸνἶδὺὶ (ΕΡΙι. 8,.). ,οϑαπᾶπμοῖ!" 
67 ϑδοὶβ ἰδὺ α16. ἘὙΘΙΠ οἱ νου ἄθη Το ἀοηϑοβαέξοη (απαϑεια)ὺ, ἴῃ Ἰζνδη Ποῖ 0)8- 
βίοιῦ ἴῃ ἄθη Ὀὔδρη Γι θη Βο ἢ Γ6ῃ, 

9. Δ. 1ις γινῶσκει τὴν τῶν δντολῶν του ϑέου δνξργξιαν καὶ τίς συνιησι 

τὰς τῆς ψυχης δυναμξις καὶ πῶς ἔκειναι ταῦτας ἰῶνταν τὲ καὶ πρὸς τὴν αληϑινὴν 
ϑεωριαν προραγουσιν. 

ΝῸΡ ψυϑυῖρβ8 5᾽πα. ἴῃ ἀΐ6568 (ἰδοἰπιηΐδθο οἰμρθυγοιὺ απ γουβίθηθη, γγᾶ8 68 τιϊῦ 
ἄδβῃ τοὶ βίη τ βθη (λογιστικον οἷο.) ααΐ 516 παρ, σχουίῃ ἴῃγο Καδηκμοῖῦ Π)6- 
αἰομῦ, 416. 816. πϑρθπ ἄθῃ Τγνέπῃ ἀπᾷ 465 Βῦβο Ὀοίίοῦ, πορίοης (ἀοροῦα 1 (6. 
βοϊβέρθη Αὐζῃο! ἤομ8ο. σὰν Ἠδισπρ Ἰθπθν βϑοϊοακγᾶξίο ἀπ σὰν Β θυ καηρ δ 
ἄσμι  αρθ χὰπὶ 168. γουβαπάοθη βἰπᾶ. 850. βαρὺ οὐ ἴῃ οἴπθῃ Κρ ῦθ]: ,αἴα Ψον- 
παπῆ τοϊηὶρὺ Ἃ5 (ἀδ)γεῦ, 16 Τπιρῦ θυ ρὺ ἄδ8 Εδβύθῃ. χα Ὑ οἸζοη, ἄοῃ ον μοη 



186 “. ΡΕΛΧΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἰοῦ ἰωδο δμίδοςθ λαϑιλο ΝΙΝ ϑοι οἱ μα ἰδ υοι λάνς βδιδος οίο 
63" δ. μον δ, ὧδ εθοῆνοο, βοοῦλο, (θοῦ νεδαϑ ιϑοῖῦνο) Δ] δα μ9οὶ 

κῶν οὺνο ἐμαλοο δ λαΣ μοὐ ν ΘομοΣ ἴθαδιο οοιδιλαν το γον εἰλρ λόδοεθ «οίο 

μοι. Ἀμμο μοβα θοῦ ὁ» να, μοῦ «[αθαΣ ὀμβδιοο ΝΆ νοῦν. 

νοϑ ἰμωϑ ὁμόϑμασο ὁμόρους μοι βοῦν ἵφωυδοο ὁμ5 βοδαο . ὄμμα λαλο 

“ον γοο ΟἸΝΘΙ ροῖλοΣ ἰαϑλο ὁμδωὶ δὴν βραν ἰδδὺμ ἔμ λαδν νὰ 9. τϑο 

εκθος εἰν. ἰροοδο μαλνίωυ «Ὁ ὥοομν «οοΐο. ΘΟ» το κλα δοῦν, Ἀ αρο βς 

δύων υϑοἢ, ἡ ομλο ΟἹ ᾿ς ἐκ διφδδο τς φαῷ κῶνοι Δαϑὶ ᾧ πὰς" 

ὅδρον ἰμϑίδραδοι. ὀβμοομεο αλ ῥάκος μου ἰδδύρας θὲ γι δϑο μ . ὅ.ι»᾽ 

τ. 5} .ἰδδῶδο Ὡς Ἐθθὶ ἵμομ. οὐ ὅμλοο ἰρϑῶλος οὐ ὡὸ ΓΙΈ ΨΥ 

ς, Σ Κὐο μροδ. μὰς λαδοι ῥομαο (δον (99 ὅθος βακάδ οὐδὐ δος οὐνοδουδοῦς, 

εὐλέάβϑαλους, ρϑιλο ἰοῦ κθὸ ὥυμο ἰοομ φο ἔβΆΘΙΙ ῥραϑᾶ λιοοὶ Θὲ ὁοὺ Ῥθο δ ο ΝΣ. 

εἰκοηδδο βὶ ὠοοδυΐ οθον ΟἹ Ἰθλῶδο υκβοῦ ο αρ ἑν βδιοσμαρδαο μδο} ὡς, 

ὸ. τομμαλο ᾿ς. ΠΟ] ὐλδλο 1! ἰοιῶν οϑὴν ὥς ὥϑμο  οοϑδν ἰονδν μοὶ ὡο ωϑδνο 

γκοὶ ὡς πϑύρο ἃ τλοαϑᾶ δι οἱ ̓  ΩΡ ῥοΣ δὰ 9. βοὴ ϑεδνϑ ὍΜΩΣ, μοὶ θαθο μθὶ 
. λομαο κϑᾶϑο ῥομοοο ἰαϑροδὸ μμβαδ. βμοί τ (9 ῥοῦν «ας ὮΣΙ κῶν ΟἹ) 

αὐ ἄμ οἷν οϑν μβάβδϑος ϑοΐων δ ὁ θῶ. ἅμ βοιοοου 1ιο .θοι τῶν οὶ Ὧδν 
ὦ ἰο.. λάίος οἱ τῶν. ἰϑομδδο ἰονδνν ἰλαθαξ 9) ἰμὶ τ ιϑοῦον (δυο, Ὁ. δ5. 

«οὐἱ νοῶν 5 μὰ, θυ μο τἰκοηδοο ἢ τῶν ὠοιοδοὶ κὐϑον ον γαλδνον εἰδῶαδοι 
Θὲ ᾿ρυδλο. ος ;. μὸ τβαλδοοὶ 9 τ λαθον 9 τϑας ωοιοδυ μο. «Ὡς 

ΣΦ ΘΟ οὔθ ον» κοῦ Ὁ ρὸο Άιο᾽ο - ἰλαδλθ.ο ἰΐονυκο μϑ [6 τἰσρξο οἱ αν 

᾿ς δλθθς ἡΐο ΟμοΣ ἰλανιδυί 959. ὁμοανο δος, Ιϑίο τλοόμαο λϑαδο βέϑιο νοἱ 

οἷο. Ἀϑο οὐδῷ δὸ φῶ δος οἷν. ὁΟ) οὐο 9. ραν οϑῦαϑ «δοῦβϑ 

ὁμάεθος μοξ . ξλοὶ μα ϑ ὀβνιοδις, οἱ μάν. νοΐ μῳς Ἐνρο ὸὸ βοδο οὖν ἀθὸ ἰομβοδϑ 
οϑοῦν βαϑ υρόμαθῦ ὁμδοΐ Ἰααθ οι αλλλοο ὡτωλλοῦ ΟΣ; ἰβᾶλυΣ μΩ. ἢ 
ἰοιῦν μοὶ ὡς χὰ Ὡδοο αὐλοδαὶ οολοο ἔαϑθο ὁ νος βάν. σοιοῦδαθ 
δ, ΝΑ ὸ μοι, Βα οἱ -ϑμμαδος ᾿ϑίο. υὐγδδο ! οὐ» ἔκως ϑιβ. οὐρᾶς 

βοα δὰ Ἰυορονοος μολαλ ὠϑουνο οι οἰδανοῦ! ἔμθον Ὅδιο λςςδιοιν [οὶ ἰδώσωξ 

δι κῶς δ  ο τοῖν. κι ϑἰο μὰ ομβο τοῖν, οοἹ ἰοδν ΩΣ νοὶ ἐμόν. αδ4᾽ 

ὁδο θ)οςς ὅογο ὡοοξῦδαυ .ὗ ὡῷ ὦ κλάαξοι ΘΟ 13) ΠῚ ἕλας κὖ99) δι ὦ 

ἰδοόδοο ἢ θογα οοιν δι Ὅοκο δοο ἡ μοὶ ϑλονδο οἷν θὲ ὡοο . οἴω λμο.9 

ΔΩ ομωσςθ (ἰ ν) οὐκαιοόνδοο δὼ. 593 «Ὁ, δ γῶϑ [9 οὐ δ Ὡς ἰοῦ} 

ὥδαβαςς ἐς τίμοικο (8ὴ οοὴ ββῳς οἰϑ. ὁμμαλο Ἀὰθο ομοδνς οὐοο» Σκ5 5 ἔν 
ϑογδο Ἀκιϑϑοο ΒνμοΣ ϑοδς τοί λα μόρος οδθα ο.9.. ..9 τομ ἢ 

μϑαίο ϑομὸ δ δ [καυΐο ϑὶ λϑο ὦ οοολοὶ μὰ. ἰκαυΐ; «1.8 .ϑοῖ- 

ὁῶις, 9... δον σοὺ [59 «οἱ μι ὠϑο ον ὕο Ὅδλοο βοῶ ἴοὸ ϑομ 

ΚἘΡΟΘΣ μαῦο. ἰΝανολλλο υὸ- οὐδ σας κὸν. ᾿ϑ᾽ο .- μοίο ἰδωμθο «οι ασφλοαςςῶν 
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αἴθ Βδτιη δι ζι ρίγοῖυ", , 5186. ἔάθσθη 58 (ἀϊ8 6116 ἅθι 56618) σὰ ϑθτου ἘΣΙτοππξηῖ5 " 
ὙΠ] ΤοΙροπάθβ θοβᾶρθῃ, θθγον ἀϊο ἄγϑὶ ΤῸ Π]6 ἀσχοι ἄϊο. ροϊβεϊροι Θϑοούβ ρϑιθῦ 
Βθα, Κϑημ ἀθν Ἀομ80 8} 50}. Ὡομῦ βο]ρδὺ βοιθαθη, δαὶ πἱίομΐ σὰ 16 ΠῈΡ ὉὙΔΏΓΘΝ 
ΕΥΪκοηπδπ1θ 5108. ΘΥ θυθη; 061 ρϑηδιθν Ῥυϊπηρ' Ἡπᾶοοὺ ἀπ ἀοιηηδομ, 8 4116 Θ6- 
Ῥσίρ, (ἰοβαῖζα, [ ΤιθΊθθη πὴ α]ύθη τνῖθ ἵπὶ πθαθῃ Βαπᾶο δ θοσυγοοίζοη 50}16η, ἃθ56 63" 
τοὶ 6116 ἄθι ϑ66 18. ζὰ Ἠ61]6π, δα ἄμβ 515 ἴῃτο παξήν!ομο Βοίμποῖξ ΘΟ] ΠΘῈ. 
πὰ ἀδ8 Βα ἀἋ68 Βομορίοιβ ἰπ 1ἢν γο]θηᾶοῦ πμᾷ οὐαὶ πτορᾶβθ: δἰ Β0ΠΘῺ οἷα 
ἔδδὺ συβδιμμλθηβο 16 θθῃ. πὶ οἰμθπὶ Οοἰβὺ πηᾷ οἴμοτῃ Τ 6] σὰ ο. οἴπθῃ θα ρθη 
Ἑπκομηὐηῖθ, ἀ6Ρ Οπ6118 41105 ἀπαΐθῃ, Ὑῖ8 ἀμβον ΗΘΥΥ δαρούθῃ δῦ: 2510 1ῃπθῃ, 
ἅδβ 516 1 ὍΠ5 68 β6ῖθῃ"“ (08. 177,1). 

10. (. « «' Ἐπιϑυμήητα μὲν τὰ πραγματὰ τὰ δι' αἰσϑησεὼῶν γινωσχομενα 
μαλλον δὲ επιϑυμητη παρ᾽ αὐτὰ ἡ τῆς αληϑινὴς γνωσξωβ ϑεωρια" αλλὰ γαρ διοτι 
οὐκ δντονῶς δπιβαλλεταν ἡ αἰσϑηδις τῆς γνωσεῶς διὰ τὴν ασϑενεξιαν αὐτῆς υπολαμ- 
βανεται ὡς ὈὉπερβαλλὲι ἐν τῶν δγγυς εἰναι στῆς μακρὰν απουσὴς τὲ καὶ αὐτῆς ὑπεὲρ- 
βαλλουσης. , 

Το. ϑδύσ ἰδ δὰ 5ῖο. νορϑίδπαηοῃ; ἄοηϊκο ἄθθοὶ δ ὅδε ΜΝ νβθουϊαιη ἅ65 Βτοΐβε 
ἅϊο Βοἀοραΐπηρ' ἄθ5 Ὑ ἀβ560 15. οἷο, ᾿ 

11. ἮΝ Περι πᾶντὸς ὃκ τῶν τεόσαρῶν στοιχειῶν συνεστηκοτος ξἰτε ἐγγυς 
ειτὲ μακραν οντὸς δυναμεϑα ϑεωρίαν λαβειν τὴν ενξργειαν τὴς τοῦ πυρίον χαρίτος, 
μονὸς δὲ ο νους ἡμῶν ακαταλήπτος ὅστι καὶ μαλλὸν παρ᾿ αὐτὸν ὁ .ϑεος ὁ ποινητῆς 
αὐτου διοτι γὰρ ὁ ϑξος ου καταλαμβανδται οὐδὲ τὸ καταλυμαὰ αὐὔτου. 

οΙ. Δ]1οτὰ ἴῃ αἴοβον Υ οἱ ἀοὺΡ νἱδὺ ἘΠοιηθηῦθ, οὶ 65. ὑπ 886 Ὑ116 α16 Τίηρο 
ὉΠῚ Πα ὨΘΌΘΠ ὍΠΒ, 561 68. ΠῺ5 ΤΌΤ 16 ΗΠΏΙΠ6], ἥόππθ, Μομᾶ ππᾶ ύθυηθ, γι 
4116 ἄθπη Καπῃ ἄθι' ἴπηθνθ ϑίημι, ἄθῃ τὴ8β Οοἱδ σορθῦθῃ μα, ἄϊο Βοάθαξπηρ οΥ- 
ϑτριῖθῃ, σθηη ἄθι" ἔπβοιθ ἅ16 Ἑπηανἤογο οαρηρὺ, γονδιθροβοῦσί, ἀδθ ὍΏΒΟΙ Τη- 
ΠΟΓΟΒ. γο ΘΟΒτηαὺ ΓΘΙῺ δῦ; ΠῸΤ ὍΠΒΙ ουβίδπα (νους) ἰδὲ 510}. φοῖρϑὶ ἀηέαβθαν 
ππα ὉΠ ΒΡΡΡ ἀπ ΠΟῃ. Ἐπ᾿ 15 78, Ἰτοίῃηθ Εδτθθ οὔοι. Θϑβίδιῦ οἄου ἘΌΓΠι,  ΘΌ ἢ Ἰκοῖμο 64" 
Ααδίάῦ, ἀ16 χὰ ἄρῃ ΕΠρΘηβομαβίθα, 5018. οὔθυ βϑαθρ, ΚΊΒ] οὔοι ἐγόοκθη, ροῦν, 
δῦ δοῃ υἱοῦ ἀστοῖ οἴηθῃ δρομηβαὺζ (166. ὙΘΡΙΒΊΤΩ, Ῥφαϑ) Ῥοβίιτητηὐ, ψῖθ Τήομύ 
παπᾶ ΠΌΏΪ 6], δύο ρομόνο ἀϊθ ἙΠροπανῦ, ἅϊ6. δ᾽ 510 ϑύχουθοα Βα, πίομῦ σὰ 5ϑίῃθιῃ 
 όβθῃ. -- ΚαρΖ, ἀ6Ρ Ὑεγβύαπα τηδρ' 65. Δί 1], Ὑγ]6 ΟΣ Ὑ71], Β10}). χὰ οιρυ ηδθη, 
ΟΣ Κοπημηῦ Β6ίηθμι Ζ16] πἱοινὺ ἡξπον πᾶ 0161 πὶ βέδαποπᾶθν Ὑ οὐ σαηἀουτιηρ' βέροϊγθι. 
Μὶιὺὺ Μονβίαμα τηϑίηὐ ἄθνΡ ΨοΡ. το οὐν ἅϊ6. σᾶησα βθο]α, σαχὰ ἸΤΩ ΓΟ ΒΟ 8. γομ 
θη ΤΊοσθη, ἄοτοη. 6616 ἨπῚ ἀ85 ΤΟΡΟΙΒθ]αὺ δῦ, ὙῚ6 56}1 510} ἄϊθ ὟΝ οἰξνοίξθῃ 
τοῦ αἰ ἰθ6 15 ροαυδηῦ Βδθθι, 516 μαῦθῃ σοι ἴῃ πἰομῦβ. 88 Ἡοομίθ ροίνοθη. ΝΌΟΣ 
ὈΠΘΙΙΟΙΒΟΠΠΟΠΟΙ ἰδὺ Οοὐξ, βϑία Βομβόροῦ; ἄδθπη σϑηῃ ΕΤ ὈΠΡΟΡΥΘΙΠΟΩ. ἰδὲ, ἄδηη 
8πιοἢι βοίπο Ὗ οὔπυπρ. Ὑ 610. ΡΟΣ Ζοαρθηᾶον ΒΒ υγθῖβ ἰ ἄ6: βομβιηοέξον ἄθη θὔξοῃ 
ἘΠΟΙΉἷπ8. σὰ Βοᾶθη πα α16 ΓΕ]. } 110} 50. ροηδημέθῃ ΝΘΒΔΠ]ΠἸδηον, ἃϊ8 βομι νϑέζθη: 
Ὗ (ἀοὐύ 510}. οΥἶκθητιῦ, 80. θυ κθημθη δποῖ τίσ ἴῃπ ππᾶ ἀμὸν Ααρ Καπη ἴΒὴ 
αββθης, ὨΘΌΘΥ ΠΠΒΤΘὴ ΝοΥβίθηα τηϑοῖθι Ὁ: Ὅπ5. Ρ8} ΟἿΣ ὈΠΚΙΔΤΟ Μογβίθ ]αηρδη 
18. πϑοῖὶ ἄθη νϑυβομίθάθμθη ἰδάθηϊοη, ἄϊθ ἴῃ ἴῃτα δαΐδίοίρθη, πδορ ἄρα Ζαρίδπα 
ἀοΡ Ζουβίσθαθηρ, ᾿π ἀθπὶ 6᾽ ἀπιμουῖντὺ, ἀπ ἄθιη Ζαδίαπα 6. Ξδχαμητπρ', ἴῃ ἄθη 
ἴδια (ὐοὐύεθ5 ἀπδάθ ἵπι ἀν Οἰδροίββξυπαο νουβοῦχε, Οοὐὐ δον ἰβὺ ἴῃ 16ᾶθι Βδσίθμπηρ, 
ἀαΤοδῦβ πΏΡ ΒΡῈ, ΒΡ Θιβομιδίηρ ΠῸΣ, Ὁ͵ΘΏΠ 61 1Ὼ ΟἾΏΘΙ τοίπθη ΨΟΥΩΠΑ, 416. 5ϑῖπ 
ΒΠα ὑπ 5βθῖπθ γοβηθηρ' 150, δαΐσομῦ. 80. ἐδᾶθὶ Ὁ 8.0} ἀδν ρτοβα ΟἼΘΡῸΣ γ0η 
ΝΑ Ζῖδη2 α16 φούίίοβθη ατἴ]6} ἀπα ὈγὶπρῚ 5ῖ86. ἀατο Το]ρθπᾶο Εσαροθ ἴον ἄϊθ 
ον ππηῇν (νους) σαπὶ ΒΟμυγοίρθη: ἡνγὶθ ἰδὺ 518 ἴῃ αϊ πᾷ ἀπρομτγαπᾶθῦ Ζαρ]οῖ 0} 
ἄμ8᾽ 41], ψίθ διαρίδηρ 510 ἘΣ ομ νη. πᾶ ριοὺ Ὑγϑομθ, ομπθ θϑῖπι σθθθα σὰ ψοῦ- 
ΔΙΎΆΘΗ, Ὑ16 ῬΠΗγὕ 518. Ἰπηγιθυ Πθὰ6 61) ἀπ ρα αἀοοἢ πἰομὺ ν011 6. ἘΡοηβο ἐδᾶοῖς 
ΒΔ 5111ὰ8 σοὰ Οὔδατθα 176 Απτηδβαπρ: ,ηἱοἣ! αἴπτηδ] ἀθίπθ Ξθο]α ἰγαπηθδὲ ἀπ Βὸ- 
ϑτοιξθης, ᾿ : 

Αϑπδηάϊπησθ ἃ, Χο, 68, ἃ. 85. κὰ αὐὐῥηροπ, ΡΠι}.-}80, ΚΙ. Ν, Ἐ. Βαμλᾷ 18, . 18 



188 α΄. ἘΠΑΚΚΈΝΒΕΒΒ, 

οὐ βλλο  ομυδαυ (οἱ ἱμβοδο Μ᾽ τ οἰκο μμομο ἐμὲ οἱ ββάλαθοῦ ομυβαῦ ἐμ. ἦ 
δι μων λα δρον, μοθοι ϑίο οὐλορβαο ὁμδὰ ἡ ρυΐο οἰδωϑιαλαο ὁμδὰ ἐγὼν 

ἐιϑμομ; οδ, ἰλοθαιλα, γον. ὀθνοος, ἐμρυΐγ ἔϑμαο ἤαῤα ὡς γάλι. ορβοος 

σαδο ως Ὡὐδο ομδγοιν ἔϑμαο μη. οἷς δυὶ νο υἰοδν οολοὶ μαδος 9) 

ἰοδαροόοι 39) ὅθ ϑοῦς, κασι Ἂς ὁ 6. τ μϑμσλοδαγ ᾿ἰθοθοαϑί χο .9) εἰσλιρον 

«οϑλοϑόοὶ ἰγοιος οι) αϑλαο κῶς φϑος [κολλο β6 υοιολδοὶ ββαδςς ἢ" ἐθιδνγο εἰδαο) 

«οί αι. 99) ᾿ϑαδραϑὶ .μλμιοοονα ἰδώρονς, αδλνο «ϑϑοΣ αϑοϑνς οοο) «τον 

ωμο γο) «Οὐο ἰγ9) αϑί ϑνο . κ5)} θα ὥ,αδο. ιϑοῶν χβδαο. «ϑοιϑλν ῥοῦ 

᾿ἱδὲ ἰδοαῖ.ς 90) ἰοΐδὰ δι, σοὶ» ζῶνοΣ μοῦνον. μοὶ «ϑοβνο οοδι Δ.9} 5.5 :φοοξς οἱ 

μι 9 ὧς ΜΔ ἰκοον λοι. οι όλιδλο κθοο Ἀυβομα οϑννον ολύδαυο ἰρυΐο μῦϑ. «ἑ 

Ῥμο μϑοϊ, ἰοιδν ἌΣ. ομμλοΐ» [ϑὅγοι ὁ ων 9 μὲ ἰδοῦν [κα ρλϑδο δον, ρα αϑοδς 

οἶκθο μοίϑ εἰμδουο ἰωοΐ .μ5γο). οὐ! κῶν οὐ ἰδναυδδο» οἱ Θϑο. ϑλοο τὸν οϑλθο 

'(Θογὲθ ὁ ᾿ς Ἰνο νοἱ Ψ 9) δλϑο οἱ μμλδδο ον ἐμὶ (Οἱ ββέλάαδος ομυδα. 

οκοδμο ἐμὲ (οἱ ββκάβθον κῶς ομάάδου εμοὶ ολοοννῖν δι (599). εκ «ϑομόν ἰλουρ 

υρϑδοο ἰοδὰν ἰδϑϑισλο δ. ἰϑίο κϑλθοος ἰκογβο δ. γαϑοΣ ἰομοααι μοὶ οἷν ΡΣ) 

μϑϑυ ἰδ δυο υ μοὶ μέγαν» ἰδϑιαϑο δ. βοθονον δῶν καὶ ομο φύθαοΣ ὧδ οὶ 
δ λοους ἰδδδν τσὶ ἐμέο μύλου μβοδοο ἢ μὸν ἰγοΐ Ὁ ομυθαν [λοθομ ὥὍδυΣ τϑὶ νοΐ .}} 

6:5 :Φομλὶ μβγοσῶν, ἰονῶν δοΣ τοῦδ 5.2. ΟΝ μὰ .δοι ἱκϑο . [δ οιαϑδαθ ὁμλ. ἰοῦ Ἀν 

ἐμοῦ οὶ ὥοϑν κῶν ἴον ν ρομένος, μμδοὶ ἐμίθο ἐμὲ μα. ἰδωροΐ (9 ἰδαδο ᾧ 
οὶ οἰδοσμθρο ἰγοιο ὧρο ξλιο9. οδούξο  ΘΌΣ :ἰλαόοίο βύγαϑ, ὧδ᾽ ϑοῖα κως ιΘἧο 

ἀΠῖθ. μὰν κῶς ἰμϑανον μομν «ἐλογρλασν ὁμααν κὰν, ἐπ ομήγαι. ϑόμο ἰοο Θίϑϑο 
ϑϑαο ᾿ϑϑϑ» δα. Θολο. γ»αϑῴδϑος, ὅγ5ὲ μμὸ φώϑοον δὶ υοἱ μοροο [ον 

ας κὸν Βμου. μμδοὶ μρολιο {μοῦ ομθοον θα ἰδδυρο Ἀν φρθαδαΣ 9 δι μοὶ 
δἈαϑοθ το». ἘΝ μρσν δι. λα μα ο μοϑδδ ολμςς ο᾽) βοὺλβ ἐϑὲὶ' υρϑαυ 

λόδοον «ϑοιδδοδδονν, Σλλ» ἰγον (Θἱ Οὐ Ὅλο κλο» ϑοὶς υὐοῦὐ» μδο}}, Ῥοσρο 

ἰδδύω οϑὶ 1οο λαϑοο ἵν. ολασς, ᾽οο ᾿δϑονδιϑος οοὶ “οἱ δλλθοι νοι -- ἰξϑρσθῳς, 

ἦγον δο γλϑ ϑομοίδος, βϑλλθ αϑν ον ὀρθοῦ ἔκϑοιον Ἀδαλοιν [μα μον οὶ» τἰδμαθ 
ἰδαυυοῦ μων ἢν Ῥβορο κὰν Ἀρθοο υμκθοο [γο) ἃ λθο. . ϑΝδϑο ἰδωρϑὶ ἰβθβθΣ 
«οἱ δα λὴς ἰχοὴ ὩΣ Ἀὲθ ««ϑοηασιῦς δ. ϑας μ᾽’ ὀμπὴ εἶδαρ «ϑϑικαιδοῦν, ) 

φδοδαλ οὐϑος ον» ἴθ. ὸὺ ἱροῦ Ὅς, οἷο μκς φϑλεοος. ϑολολιαθθ 
λον ἐβαῶ υυοϑ νοῦ 51, θη βδϑὴ ῳϑο ἔῳλδοΣ χῶνοΣ τῷ εϑοιλοῶν. 

ἔμμδϑὺ ϑοιία βαθι οἰ. ΙΝ δο μιλϑ ὡς οὐδὲν υϑοδ μὰς, ἤγομῶ υονδνδο ἰέομμδοςςς 

ἐϑομδ οῆνλανς καϑος, οἱ δον ἰμο ἰος «ἀξϑδοο ϑομθανο, «οοιλούλυο Κωο 

απ ϑος Δ ϑς αὐ μοὶ δῶ. βαμθ μοῖρ μοὶ ολδοδο οἱ αϑδνν μόνον ον αϑλοο ολοσεϑῳοο 

655 ««ϑομδνδῶδιν μϑιβαθον Θὐςς ροα οϑιςς κϑομέϑουΣ ἰλομάρας ΘΑ) ὡοοδ ον τ ὦ 

«οὶ οὐ γον. ϑολοῖμ; ἰδυσδιαδο οἱ ρα ᾿οόνος ὩΣ ιϑοιδδιφ οοΑ) «οἷο 

ἰλούδολος, 15) ιϑομοασοον αὐρὸ οἾκδι, ςϑομέθοῦς ἐποξλλαςο.. ῥούο ᾿οαῦ κῶν οὶ 
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12. 1. «. Η δεξιὰ τοῦ Χριστου “αὶ χείρ αὐτου ονομαξξται ἡ δὲ χδίρ αὐτου οὔ 
λεγεταν καὶ δεξια αὐτοῦ 1 διοτι τῆς μὲν δστιν ὁ σκοπὸς δ δοόει τῆς δὲ ὃν παιδειαι. δα" 

Ασο ἴον )οἸκἄτηρ Ὁ ὁΡ. θᾶ δηᾶθνο, Ὀΐο ἐδυιοδίθη Αὐδίδηον ἀπά ἀπᾶρο 
ταὶ Ἰῃηθη βἰμᾶ 50 Δρουιῦχιρ σὰ Βοπδαρέθη, Οοἱέ τἄρα οἷἢ Ἰζῦτρϑυ τοῦ Αυρθῃ, 
ΟΒγθα δύο. Ὅς ΚΙΡΟΠΘΩρ Θβομ]ομ β {που ]] οβοσὲ, αἷ5. ἄἀον  Ιβοιοῦ γου ΑἸΟΧΘΉΒ Τί οα. 
δαρθῃ ἄϊοβα Κούσογοὶ ργοάϊρίθ πᾷ Ὀοπααρίοία, Θοὐῦ ννᾶτο οὔπο Τιοῖ ὑπμᾶ πη- 
ΘΙ ΟΙΒΟΙΠΊΟΙ, πδξύθη ἀ16 ΑἸδομογροῦθη, ἀϊθ Αππέηρον ἀΐοβον Ἰζοίσοτοὶ, ἴθσα ἽοΒη- 
βὐδύθθη. γουϊαββοη τὴ τγᾶσθη ἴθ ἀἴο δίαᾶν ΑἸοχϑπᾶνία ΘοΖορθῃ; ἀο᾽' Βοῦνγϑομο 
ΒΙΒΟΠΟΥ Τιϑθθα 510}. δπβ Απρδὺ νὸν ἰθσθηὰ ΕΔΗ ΔΟϊβτηὰβ ταὶ ἱθηθη οἰπγοτείδπαοῃ 6Γ. 
κιρ πηᾶ 80 561} χϑ θΠ]0Π65 Προ ρονουῦοῦ, 5ὅο ϑνϑηᾶδα βίῃ ΔΌΘΗ ἄδὺ 810. Ἐπιδρτὶαβ 
Θθρου, 510 ἀηα βαρ, (88 81105 Ἰζδτρου]οηθ πὶ ὈΠΒΤΘΙ Αὐββαρθη ἄρον ΘΟοὐῦ, ψῖο 
Ααρθη, Ἠἄμαθ, αἴθ Ῥδομύθ παι πΠΘΙΡΘΠΥΠΟὮ χὰ γυϑίθηθη ἀπα γψΟῺΩ ὍΠ5 οπὐ]οἰπΐ 
561, Ὑ76}1 Ὑγῖν' ΤΟΙ βύγοβ6 1 ΤῸ 50. ὍΠ5 {061 410 Ατὐέθῃ ἅ05 ροψε]Ποιθη Ηδηα61πα δῆς. 
ἀν τοίσθη. κόμπιθη, ὅθαθθ νομ ἄρῃ οὐῦ σαρϑβομνιθθθαοη ΟΠ δἄοστη Καπᾶσι ὍῺ5. 66 
Ῥοβομᾶουο Βοάθαψπηρ, Ζαπι Βθυοῖβ πϊτημηῦ 6. ἄϊθθ6 συχοὶ ΟΠ Θ(οΣ γοῦ, Ηδπᾶ ππᾷ 
Ῥδοβίθ, , Ὁ 16 Βιροῦθο ΟἸι». τα ἀπὸ} Ηδπᾶ ροπθπηην, ὈδΡ Νβιηθ ΟἽ, αθαξοῦ, 
Ὑγ16. ΡΘΥΔ11, Φπο} ὩΔῸἢ ὉΠ ΒΟΙΘτὰ ΟΡ ΘΟΠσ τϑαοα, Ηἷῃ αὰῇ ἀϊ6 Ὑογοιπίραηρ ὅδ᾽ 
Ὀοίάοῃ Ναύανθη; ον βρυϊομῦ ΒἴδΡ νοὴῃ ἄθν Θοὐνποῖῦ Ομτ.: ἄϊθ Ῥβομέθ Οἷν. ποῖδὲ 
δοἢ Ἠδπᾶ, ἅ. ἢ. ἄϊθβ6 Βοζοϊομηπηρ, ἀ16 δα ΖΕ ραπρ νγαὶδα, δομὺ ὈΙθυσοῖ]θη. 
Θποἢ δα ἀκ5. (ἰθβομϑηὶς (ἀούξοβ, τνῖθ ἴῃ ἄθτὰ δΥοτίθ: .“ἀρίηθ Ἡϑηᾷ βομε σέο ΤΏ]ΟΠ, 
Ἠρυν’ (Ὦ 62,9) γγο 68. ἄδ5 (ἰϑβοῖθηϊς οΣ ἩΠΠΕῈῸ Ῥθζοιομπθῦ; ἄδσιι ροιδιξ πβρθη 
ϑᾶτοῃ. πο ἀ16 Θἰ6116: ,ἄρο᾽ ἄθη δύνσιηθῃ. ἰδὲ βθίπβ Βθομέθ. (1 88, 86) 9 Εν 
Ἡδϑπὰ ψἱτα πἰοιῦ Ἡθομίο ροβαρὺ“ -το 61] 16 οἷπο ὅδε αβῦδα θοζοιοῆποι , 1) οηη- 
Θη ΒΡΤΘΟΒοπα τὶν ἤθ6Ρ811, ψγὸ Οοὐῦ οὐνγαβ σὰν Ἠ1Π}Ὸ6 οἱδῦ, ἄον Δαβᾶναοϊς »Ηδιηᾶ" 
οὔθ᾽ οἄστοι ἅϊο Ἡδπᾶς ἀπροναπᾶξ, σ. Β. ,ἄϊο Ἡδμᾶ ἀβ5 Ηρυση κατα ἤδαν χαΐοῃ 
(ἔξ. 57,1); 850. ἰερὺ 61 αἰΐοῃ Ἠοπηροα πῆβυθηᾶ βοίπμθα ἘΧαΘΉ]θθοηθ ὅθι ΗΘΙΣ 
βοίπο Ἠδπή δπ ππα Ὀεΐπρ ἄδάπιοῃ͵ ἨΪῈΕ6. , 16. δπᾶτο δθον ἀἷ8 Ζήομ σαηρ Β6- 
πρίομπθίς, ἃ. ἢ, ὅ16 Πθομίθ ἰβὺ οἷπ ὥψτηθο! ἀθν σύγε σῖθ π΄, ἀοὶπθ Βθομέο, 
Ἤρνυ, Ζϑέρτθοῃ ἀπο Βϑιμᾶθς (χοῦ. 16,6) πᾷ ἴτπη Ῥβαὶπὶ 485 ν. 4, γχὸ δα. γοῃ (ἜΣ, 
1ιοϊβύ: ,ἀοίη Οἰοβοὺζ ἰδὺ ἴῃ ἄθυ Εατομῦ ἀοίπον Ἠδπᾶς ὑπ πη Ῥραϊμι 110 τ, ε: »ᾳ06: 
Ἦρθῦν Ζὰ αθῖπθν ᾿ιθομίθη. ΖΘθυΆ ἢ τὰ ΤᾺρΘ βϑίπθθ Ζουποθ Κδηΐρο οἱο.". 

ἴϑι ς .». ὦ. ξηρκεσε τὸ πρῶτον ἡ πνευματικῇ ϑεώρια εἰς τὸ δίναι φύυσεις 
λογικας, ἀρχεδει δὲ καὶ ἡ δευτέρα ξις τὸ προςάγειν αὐτὰς προς τὴν τελειοτητα. 

Ἐν σοπᾶθὺ 5810}: ρϑρθη ἄθπ ἢπρίονέθῃ Πἠπσατέ: Ἰδμθ Ὡδυ ν]Ποη6 Εσυτομπξηὶδ 
(2 Τα θυ βομθιαυηρβνουηηδοθῃ) ροηϊ σὺθ 4150. πίομὺ ἤν αϊα Ὑ δυπθη νγοβθῃ, βία 8116 ἴῃ, 
Οἤπθ ἅ10 ΤΡ ϑημύμβ ἄον Ναΐασθῃ ὑπ ἄον ΒΟΒτΙ, σὰν ΕχΚοππηίπία [ΏΓ6α ΒΒ ου5 
Ζὰ Ὀτίπρθα, Νοῖῃ, βαρὺθ γ᾽, 65 ριϑπίϊρίθ ζυμπάοηβι 485 ραἰβύρα ΟΝ δαθη ἴῃγδ5 σϑίμθη 
π80} Οοὐΐ ρ βοβδῆθιθη ΒΙ] 405, 5186 ἄθῃ Βομσρ θι:" τπϑυ θη σὰ τηβοῆθη. ΑΡΘΥῚ ἀἴδβδ 
Ναδαρδηΐδρθμι ρ80 ἰἴβτνθιη ρϑιβέϊροι Ὅοϑοπ ΠῸΡ 485 ΠΘΡΘΩ; ἄϊθ ὙΟΥπαμηένσββθα 
Ῥσδῦομοι 8008 Ναβσπηρ, ΜΠΙοΝ, ἀπὶ ἀστοι ἀϊ6 Βοίγδομίπηρ' ἅθ5 ΘΙομβέθατοη. σὰ 
νγϑοίβθη, ΗομΙρ,, 416 Βοίνδοιύππρ ἄθν Ἐ]ρ'. Ομ τ  Ό, πτὰ ΣᾺΣ ὙΟΙΠ]δηἄπηρ' πὰ Κοχητηθῃ. 
ΤῊ αἴδθβον υκοπηξηβ 46. συγοϊδθῃ δῥαΐο --- δὰ αταμα ἄθν Βομβδραπρ, ἀπᾶ ἄδι 
ΒΟΒΥΤΡ --- {τὺ ἀν ἘΠξον ἄθν Ἐ]οΙβίροη, ἴῃγ6 Γαδ πἀπᾶ ἴἢτο Τάρθθα χὰ Τὰρβ, απᾷ 
16ἅ: ογμᾶϊε ἄδμμ βοίπθη Το] Θη βρη θομθπα βϑῖποι ΑἸΒέλομρτηρ', 815 ὙΘΥΠΌΏΡῸ- 
ὝΤΘΒΘΙ ἰΒΙΤΘΙΙ 518 618 ῬΘΡΊΘταμρ' ππᾶ ἄϊ6 ΘοΥθομἐἰρΊτοῦ ἄθ5 Ξομδρίουβ Κθηπθη, νρ]. 
δ 010. ΚΘΡΙ68Ι. 

14. «σον. 1 θὲ τδον ὃν τὴν τῶν ἕργῶν τελδιοτῆτι ἰσοὶ εδονται καὶ δ τὴν τῶν 

πονῶν ἀνταποδοδσὲν καὶ οἱ (σοι ἐν τὴν γνωσεν αὐτῶν τὴι πνευματικὴν ὑυδσωϑήδονται χαὶ 
ἐν τὴι τὴς κληρονομίας αὐτῶν δόξηι. . . 

16. δῖον β]θίοἢ πα πὴ γο]κουησιηθη ͵θπᾶθ1 πιὸ ἴπὶ Βοϑίθς ἄθε φϑίβ ρθη 
Ταρόπάθη, [16008, ᾿ϑοἰπμοἰ, Ῥϑπατιῦ οὗο. Ὀϑκοιησαθη ἄοσῦ δα ἄθη ρ]θίοῃθη ΤΙΟΉΗ 

18 

65» 



140 0 ἘΠΑΚΚΕΝΒΕΒΟ, 

οϑας ἤον λααν δ ἀλλο ’ϑου οὗν ον, ἔϑῥαο ἰλόσλολοο [996 βου ἰδοῦ 

 αοξοολον βμυδο}α. οοὶ» τς 8:9 βδϑον ἰΝυγοὶ ᾳς ς Θ᾽ «ϑομδνδᾶϑοΣ ἰυσϑαϑ ιϑίο οἱ, 

οὐ ροα ἰϑομδλόν,, μὲς λόμεο ἰλαναιλο μμυΐο, τ τόδ οἱ Ἀδϑωῦν 015. μιο)ο 

ϑομάδιϑαθ φοδ Θίους ὕλαν. κοϑμδιαν, ον πϑρβου, οὐδ ῦ Νωμβο ἐρῶνο 

μι λϑο ἕο οὐομο ἰβοδδ. βομον τ υυοὐ» δι μο υθαν μῶν. ὡοΐο ο}ὼ} μϑϑϑ 

σῦν δ Θἰο ρον τοὐϑὴ κλλν ΟΣ, μδουν (οὐ. γο], οὐ οδοοὶ ϑϑιλαλοΣ αϑο  ϑομλὺῦ 
μϑο! ϑϑο δ ἰοῦ κο. κὐον μανδαιου ῥδὺς, ἰλοσλοῦ μὴ θο᾽. ὧο τιϑομιολνοῦ 

«ϑμοὶ κῶς, ον. μοὶ οὐ ὑγοὴ . μρας ἰοὼ δυλέθλο μοϑ» οὔ ΚΘ ρον ἡ ΘμΘῸ} 

ἴωωο το ῥσλνοας ὸ δα, ὀδνο ἰσσο ᾿ς ϑὴ ἶλλο μο υοῦ» βεῦαθ τῷ 

ὀδμ ὠοοδοΐ», μον οὔνα (οἱ τϑὴ υ, ΘΙ ο..92) ἰκϑϑϑ υὔ3ϑ)} ἰα.κ5 «ὡς γο οἷο. ὅοι 

τὥνοο τράδας Ἰο βαδᾶς 9 ὐυγοίλο,. βοᾶου ὐξιϑϑαδν, δας, ἰο9] δ ο μαΘ. 

ἰϑδαδοδοο (μὰν σομο τας .5Θ ἰδωμθθθν φοΐ οροο θυ» Θἰο. δῶρο ΙΝ μος 

ὠὀδϑίαα θῶ» αυ . ἰοον 9: ἰἈδὸρι οι ἰμϑοι υοἷν ΚΣ ». ΕΟ ΤΥ ΠΝ 

60" Ὡδν ἰδδιρῶν, βμω ὁ δ ἰκϑο “οἷ" «9 οἰδδοςο μαυδνλ» δορὸς Ἐορν ϑδοοὶ, 

ὥϑαϑὴ ᾿μροῦοι, το ἰδαϑῦς ὁθν ΟΣ, ὀιδιθιαα λαθῦν) μοὶ οἷαί οὐ (δυιο. ς 9 

νὰϑ δῦ οἰδαρο ἰλωυδλ.}) δρῶν ΟΣ», βοῦν - δου ιολοϑοί!ο ΞΜ 

᾿ς ψ.3 ας παοθ ἰν 5 ὕδωοο. δ ἰδααβοθο ὧὐν «θοῦ 

οἰομαῖ κανι ῥδλοο βᾶδον φϑουδοοις ἴδοδν ἰδδνρ ἰδαϑόδνο υ κοον ΒΚ γ. βαρ, δια 
ὥς «69. μοῦ 5. ο -- βμοᾶλον ἰϑωα.. υοἱ πω ον, .αὰ9 ς9 

Μ᾽ .οο᾽ .9 ϑοο ραν λαῶν, νοδλοχ θῶ Ἀν ψϑρϑῖο ἴοι, τως «οἱ . «οοιδας 

πω. αὐουδαΐν σον αΘ οδδὰ ἐλοὶ» οἷο . 5.5) «οϑιδδν τοῦ δ ». 

ἴοον ἡμῶν μϑυὶ μᾶς οδος οοΣ μμο οογ οἱ ἱμαϑαδὸ. κῶν βάϑο ὁθο ε ϑϑλῦΣ 
εἰδῶ ῥααοςθ ᾿οδς, οι βὸ οἷο μιϑοὶ τ ολοῦν το μδν αϑ5 Βνρο 

οἱ Ἰθομο οἰθω ΘΝ ϑαλο ϑϑοδι Ὁ κο ῥὸ; οὶ μϑμ5 δι. οἷν εἰσοι ἰμὼν Ῥρὸθ δ οοο 

καθὸ δ, ἰοο δόλιοι υβσμοςς μος ώίρου; ἰμθα μὰς ἰδ εἰδῶ) 
δμυ φοῦν υϑοίδλα να νον ἴμος. ἕλος ἰκϑοδο «Ομ Νοο οοιαλαθαθο 

ΘΟ. εῬΌμΔΟΣ οὐ γον. ἰδίων ἰδ ἰοραα μον δον ἡμοΐ) ὠϑὶο .Νλοσο 

«90, Οἰο. ἰοιδν Ὅς υϑϑαοο ωξομο Ὁ. ὅλο ῥουδα, οὐκῶς ἰομδᾶ κῶν 

εἰομαῖ, δὼ ἄξονα ἰθμαῖ γνϑν ἔσο» θλοὶς ἀϑλϑο ϑβοδν Ὁ ῥλου. οέϑιϑνο ον δ 
ὅθ) οϑδυῦν ἰοῦ δι, οἷο φϑλὶο . αθαλο ΘΟ» ὡδαα ας ἈΚ Νο μὸν, ᾿μὸ 

σον Ἄλλο. αροϑο «νοὶ κϑοῦβο. ολϑμαο ἐμοῖο ὼς ϑω.. δας ὅθι θυ μασμβ οι οι λον 

"ο βίο 6. 9.6. 10 Ἰομαῖ, "ὶ ὁ δ ἡ ἰδίως λας ἰμ μὼΘ Ὡς 59: Ιδυϑὶ 

μοιο ΑΘΙΙ μ8 2] ἰδῶμο εδοῖδ Ἀ»- δ ἴδξοο μ5. μκθῦ οὗνοὶ μο .}18 

Βοονδφ α,αὰ, οἱ «ἈΩλ» Βὸ οὐ Θ᾽ ΟΣ τρϑὺ . ϑιοδδνο ἰββᾳοο οοὶς δ ρο 

-λομθο ἰλομο ἰῷ ϑὴὶ μκϑὶ τὰς εὐοδο 'μμῷ ἰδρο ΤῸ ΕῚ ἰμῶ 

ΘμϑΣ μον "ὶ ὑαγ μλο μυῦο δώρου ἰομαῖ, ὡϑδνιραδ (ϑοβν9 οὖ 5. [εθοὶ 

πτύσας 



ΒΌΛΟΠΙΌΝ ῬΟΝΤΙΟΠΒ. ,, 14] 

ἴβτον Αβίκθβθ; ἄθῃηῃ ὑγθηπ πο} αἴθ οι μβοᾶθη πᾶ Ὅρα 6 Αϑίτθβθ γϑυβομίθάθη 
5ἰπα --- ἔρθιΠΙρ6. Αστηαύ, ΠΟΡαπρ' ἄου Οδευ γοαπάβομανι, Εἰ μα ἐφατηϊκοῖν οἷο. -- - 
80 51η6 ἀΟΟἢ ἴῃτ ΑἸ βοηραΠροη. ρ]οίο πηᾶ [ἢν 7161 --- ἅϊ6 σἰαδέ ἄδα ΤιΘθθη5 
“τ ἄδθθθιθθ. ὙΥ̓ 61] 816. πὰπ ἴῃ σ]θίομον ἽΝ οἶδο, οἷα 8δᾶον. πϑοῖ βοῖποι Κσϑέξ, 86- 
ΦΡθοῖῥοὺ ἤρθη, 80. ἰδ ἄοτὺ ἴτὰ ομομῦ δθοὰ 1ῃν ΤΟΒὰ ρ]οῖοῃ,. 918 ἴπ ΒΟΙΒΊ ΡΥ 
Ἰτϑη τ 8 ρΊοΙοἢ δἰπᾶς, ΒΟΥ σονδοιν ἀπ ἅϊ6. ΞΟ δἰαδίαρε ΒΑθΘη. ἀτὴ [ΠΤ68 
ΤΙΘΡΘΠΒ. ΨΊ]]οη, τιμᾶ ἴπ ἰπτον Προ πμοἱἐ ἅϊο σοἰδέϊροη ἐμ οἰτηπῖθθα ἄον Ὀίπρθ οτίαβὺ 
ΒΔΡΘα --- ,ὅ16 νγοσ θη δθοὴ ἄδ5βο 6 ΠΟΥΡΊΟΠ 6 ΕΠ ὈΘἸκομητηθη  γοῃ ἄθγη δαυθοιξθη 
ιούου, 

15, .«΄. ταν ἡ λογικὴ φυσις τὴν αὐτῆς ϑεωριαν δεξηται τοτεὲ χαὶ ἢ τοῦ νοὸς 
δυναμις τελειος ξσται. 

Ὑγαπα. α16. ρδἰβίροη ἰθρθοίθ πΏδ86: ψϑυμϊ η ερθ5 Ῥοβθη σοῃ Δ]16πὶ ΒΒ οσί ἄν 
Το ἀθηβοῦδ ραβδπθοτὺ Βαῦθη, 80. ὅδ 65. 5ῖοιι ἰπὰ ΘΊδησο τϑίηου Θομδημοὶξ βομϑαΐ, 
᾿ἄδππ ᾿ἰδὺ ἀποῦ α16. Ὑϑυπθπί (νους), 488 ΑῸρϑ ἄθν 58616, ἴτῃ Βὐθηᾶο, (16 δοἰβιρθη 
Βοἀοαξαμρθηῃ σὰ πη ον βομοϊᾶθη, ἅ16 ΕἸ ΘΠ [Ώ1556 ἅ85 Ἐ τρουΠομ οι πᾶ ἄθ5 Κύτροτ- 
Ἰοβοι 50.710 ὅ10 Εατομηΐηϊδδο δαΐ Ουπηᾶ ὅοὺ Π]ρ. ΒΟΒα ξ, ἀπά βίοῃ βοθθὲ ζὰ Ρε- 
ὑγδοηθθῃ Ὑ710 ἴπὶ ϑρὶβρϑὶ Ὀϑὶπη οροῦ, σὑσθηῃ ἄδθ ππδαββρ ΘΟ Β]Πο 16 Τάομξ θαι οἷο 
ϑαΐρϑμ. 

16. Ῥ' τ’ Ουτῶς εὄτιν ἢ παντῶν τῶν οντῶν γνῶσις στε τὴν ψυχὴν τὴν 

κοινωνουσαν αὐτῆς ἀναγαάγξιν πρὸς τὴν γνῶσιν τὴς αἀγιὰς Τριαδος. 
προ | ὯῺ5 1η ἀν Βομιδρῥαπρ' τη θρθρθθομο Ἐσοπη ηῖ5. γοντηδρ' α16 Ξΐ6616, 416 66" 

χηὶϊδ 1ῃν νϑυθυηάθδῃ ᾿ἰϑῦ, ἀατοῖ 616 ἘπΙτοη πη ηϊθθα δὰ5 ἄθαι Οθυϊοί ὅθ ΘΟνΙΡΕ πᾷ 
ον Ναύαι 50 ζχτ πᾶπτοη τππᾶ χὰ ἔὔτάθγη, ἤδβθ 5ἷ6. σὰν Εχτθηηξηῖς ἄον Τα {8 
Κοιηταῦ; γόπ (8, 81 ρἱθὺ 68. Κοὶῃ Ὑ δο]βίτιπη πιΘ ΕΓ, 810 ὉΪ]οΙ Ὁ ἴτὰ Οὐ σθη]οβθη, ἱπὶ 
γο]κοτητηθηιθῃ ΓΔ ΠΘΒυ ΘΒ6Ώ. 

17. Ὁ. «". ἣν τὴι τὴς τῶν λογικῶν γνωσξῶς αὐξησει μεταβαλλονταν κοσμοι 
καὶ ἐξαλείφεται ονοματὰ μενουσήηρ τῆς ἰσοτῆτος (ταυτοτητος) τῆς γνωσεξως κατα τὴν 
τῷ» προρῶπῶν ἰδοτῆτα. 

Ῥιρβο  αυϑπα]υτρ' ὈΟΥΤΗΕῸ ποὺ ἅδ5 Ἄγοδοι ἄθτ ὙΥ ούδπ; ἰπ ἄον Βοείθβαυμρ 
οἰοὺ 65. πῸΣ οἴπθη πητιη θυ ΡΥ Πθπθῃ Καθιβίθα οὶ ἄδιη δ Επᾶδ διθῖοι ὅν Ατ- 
ἔδηρ' ψθᾶον 116ρ᾽; βοπᾶθτη αϊ6 αι γδημά]απρ Βπᾶθὶ οὐαδὲ ἴῃ ἄστυ Ὁ ΔΟΉΊσθη ἋΣ 
Ἐυκοπηΐηβ. θ61 ἄθῃ Ὑ οΡπαπβνσοβθα, ἔμηηοῃ. τῦῖθ Ῥδθϊαβ βαρὸ: ονουψαπβο]8 δυο 
ἴῃ ΕἸΤΗΘΌΘΥΠΠΡ' ΘΌΧ 65. ΙΏΠ65", νοι οἶποι ἩΘΥΥΠΟΒΙταὶ ΧῸΣ ΒΗΘ θη, 8185. σοῃ ἄθιη 
Ηδεγρθη, ἄθῃ Οοἰδύο. (ΤΤ Οοτ. 8,.). Ῥοπη θη ἅθΡ Ψαογβίθπα σὰν ΒΟ α 56- 
Κοϊμταθῃ ἰδ, βομϑαὺ δὲ α16 ῬΙηρο δηάουϑ, ποθ 50. 161 4 θμβομ ΘΙ ΠΟ ὈΘΠΟΙΏΤΠΘΗ 8, 
10 πὶ ἄον Ζοιῦ ἀ6᾽ πηγοίξοῃ σπρομᾶ; τᾷ ἀδπι815 ουϊταηηξθ δὲ πίοδὲ Ῥοὶ 8116 1, 
γγδϑ Θ᾽ Βομδαίο, 416 ΘΡῸΡ ἄθ5. Βοπόρξουβ, ἄον ἅΠῚῸΡ ἰδὲ 815 ἅϊ6 ἊΝ 611. ΑἸΘΡΌΣΙΒΟΝ 
σαοβαρῦ: ἄν Κιπα] 1616. Θῖππ 465. ΘΙ ΌΠΟμΘ 1σγ8 61 τηϑορέβ 5160} ἄρον ἀἴ6 ΘΕ ο πΕξα 
πηρᾶ τῃγν8 Πρθημοίζθη. ὑπα θνδίθ βϑίπμθ Οἰοάδηϊοι; δηάθτβ ἅρθρὸν ἀθηκὲ ἀατῖθοι 
οἷ ΤΟΙ 5ίπη, γῖθ (65 Ῥϑαΐαβ: οἱ βοπδας ἴπτὰ δϑμθίτηθα Βραθαΐαμρθη πηᾷ τοᾶδὶ 
ἄανοι. ,1)}160 Νδιῆθῃ Ὑϑυροπθη“, α. π. τοῖξ. σα δῃσηθηου Ἐπ θημηῖβ; 4116 αἴ 
τηθηη] ΡΠ] ρθη Νάτηθη, ἄϊ6 οἱ νοὸπ βοίπος Τα ρῖκοθ 418. Ὑ 6: 1} δαίροϊορὸ 
5106, γοΡρΘ ἢ 6. ΟΡ ΘΏ 118, Ὑ7 911 ἀὰ85. Ὑοτμπηζνγοδοι σὰ πὴ, ἄορ ἄδου 8116 Ναιαθη 
ΘΡΒΆΡΟΙ 150, ρΘΙκομηπηΘα δῦ: ,Ὑγα8 ἔγαρβὺ ἀπ πδοι τπθίποπι ΝΠιοπ, (6 Υ ἈΘΡΡΠ ΟἿ 
ἰδ (Ὑπα. 18,.8). Ὧδὲ5. β] δα} νου ἄθη Ναμπιθη. Ὀδίσ. 186 ΟδἸζομουαθ ΟΠ χα βο 
1τὰ Ε]οΙβοα, [ 8, ϑῖβ, Τιβηὴπι’ οἷοι; 8118 ἅϊ886 ἔθββθθῃ πἰομὺ (0) ἀδ5 ἘΠΉῸ114. 66) 
ΒΒ τθπα α16. οἷπθ Ο]οϊομ μοι ἀ6ν Ἐπ κοπηὐπβ ὈΙοῖ δῦ’. ομπη6 Νϑπιθπ ἀπᾶ ΖοίοΠθη, 
ΖδμΊεπ απᾶ Γιααίο, Ῥοτίθ ἀπ Απρᾶνίοῖτο: ὔθπῃ 616 ΤΠωραξα τγορᾶθη γουβεππησαθη 
ἀμ 16 ἘΠ ΚΘηπύηῖ8. --- ἀαΤΟἢ 516 νορχηϊυἐο]ῦ -- ἱρὰ φαξμῦσθη.. . .. ... .. αοχέ 
ΔΌΘΙ Ὑγορᾶθ 10} 685. Ουΐκθηηθη, τγῖο 16 οὐκαπηαῦ πη“ (1 Ὅν. 18, 5.12). , ὟΊΟ 8 
ΟἸοΙομμοῖῦ ἀθτ ῬΘυβομθῃ ἴῃ ἀον Ε]ρ, Τυϊηλδὺς 61 οἰπδηι θβθῃ, εἶπον Κυδί;, 



142 τ. ἘΕΑΝΚΕΝΒΈΕΙΝΘ, 

οὐ μαδοὶς 1, ἰϑαλοϑαιν μαῦρο μοὶ» νοός οἰθεδο ἰαϑα9. δι ῥδομοσϑο ᾿ς ϑυδο 

ἰδϑώδαϑο ἰοιβραῖῦϑο ἰκκς ορθο μὰς {δὲ ϑν οἰδβου ΝΆδΩ. οὐ [ϑιξδξν τ ιθδο. α9. [9 

κῶν, καθ ΟΣ ΝΆ, υὐοὐνΣ ασροδϑαθν κν. δορὶ «μας Ὁ ῤθο «Ἄάδυδοο Ἀδᾶθο 

ἰμδο κοῦ λαθ ὀμεκ Οἰο οἰξαχας, 2λο9 ας τορος εθομδοὶ ἑωδνως ἰδοῶν 

Ὡοιϑο δ) μ᾽ άβοιο το ἢ» νον φῶ ἰδ) θοὸν λα θα ἰοον) Εο κοῦ 

μουν αν του ον μον ΝροῖΣ μας δ ῃ; οὐδὲ ΒΚ) γρ τἰναῖδοδον ῥθθο) 

δ αϑὰς ρροθοο [κοϑὴς (ϑοιδν οοϑυδοοῦ μᾶς, οἱ ἐς, ὅ8ο οἱ ὠϑϑϑϑο ἔξος θοῦ 

εἰδϑμο οἶνον ἱδμὶ ἰδώσολ μκθο ὅομϑο --- ἰδϑιμ [9 αομο οἱ εἰδδομο [δ όδναθο 

ἱδιϑοῖλο ἰδώμαλο σοΐο Ἀυϊμαϑ οῦοι {ἢ «ἂς δ᾽ κῶνοι ὁο γλλθ  ιιδυοῦ «οἰκου δυΪμα9 οϑν 30 

δϑς οἱ Ἄδροο., ἰβλαδ (οθμλοο ῥομίο . Θοιδοθί ρῶ μος «οἱ κϑιδίο «οὐξολὶ 

μῳ δ μδὶ λᾶς οὐ ορυΐ ῬροΣ εἶμκῶν 9 Ἀν ἰδωαυϊο ««ϑοναϑο ἀϑδό 

οὔ νοῦν, φνιος μουΐου φομο οἱ μπδνυδα, μοῦ ἀωίϑμῶς, φίου ς ϑϑμναν, ὥνθο 
οἰ κάϑλοϑου 1 ΘΟ) Θομδιδνς, Ο0) κ9 ΣΌΩΘΙΣ ἰμοὶ ἰδῆκδν ῥο οἱ δβὰθ ὥϑιϑϑο δοδοαο 

ΟΣ εἰο τἰλολδυλον ἔρον βδν τωθασως ἰδ θο θόλο ἰδ. καὶ ἴδοο ἱμο οἱ μι9ο) 

ΠῚ ιϑοῆλο βου ΤῸ: ἐροσ δαὶ, λα οἰδδι Ἀν δα ζο [μα δὰ οι, Ὁ]}} Θϑϑ Βϑ 

ὡϑάϑοϑοῦ βοιῖνο. μϑϑδϑο ὅμθν ϑομοοι ἦλθ ῥοῦ δι λλο Οβ5Ὸ} ἴθ το δλαο. βδοῦ 

ιϑίο Μ}. οοιλολο! ο δωυΐ Εδολδν οι δδι ον τοδδαϑο κὰν ὅ9 0 Ἀϑν « ὀιλοίμδαι ον 

᾿ Ἰδοῦ βπϑὺ βϑοῦο. τυυοῦς υθο}}, κα. Ν θοῦ ἐθαθ ἐροῦς δ Δ. ΒΑΘ) 99) βϑα ρον. 

ς ἘὐῸ» ἰ. ψρροδι» λα οἰδλόμδος λαδν» ιϑολοῦδιδοας, «Ὁ ἰγοι οἱ ΠῚ Οϑιρο,, 

Βαύγοῦ μοῦ» ἰδιμλνος ββοΐο μομθϑιν βόα σα, οὔον τον μὸ ων ς μ οῖ τϑο 

δ κὸν ον οὐδὸς, οιοδκ βοάος Ὁ μον ἐδ βμομβ' σοὶ . βαδλδᾶς. 

ὀιλασιηεθ ἰδϑαδΣ λαθορθο τἰοδαν οδδι, λοορορας «ραᾶος δος ἰων 9 ἴδένυοΣ 

«ϑομόσ δ δ καθ οιϑ σον ὃς οὐ ΔῸ}}}} Εϑλοδς κϑοιδονβ κϑν ϑομλθθ 

λαϑουϑο  ὁμλοοδοὶ, οοὺς Ὅομ ἡ οναιὸς, θοῦ λοδοςο ἐλ ΟΜοΣ ΣΟΙ; μ» 

αν μ᾿ λον ὧν νας, σοῖο. ὁμαιῦ : οὐ; ΒΨ 5 θυ δ ΘΝ 

εἶμόν οοῦν, ϑαρο μοὶ μὰν οἰ μοὶ ὀμθομς κὸν {0 ὀμθθοαα λαδν κβϑαδαι 

ἐῶν οὐρα ὥὅβλασλο βθια οον ἐαδι» εἰδῶν, μον ας βοιαν μκας 99. τὸ 

αϑοι μμοΐο . οδϑορο χχὰοο βδοιος οοο. λδῦρο ὅδ 9 ρϑν οοθς, ΚΣ μο 

6γ}: ϑιαα ἐς κ Ια, οὐ »ὲ5 τσϑο ομάθιιρ μόλαλο μεθ βόα ὑμθ σῦν. οἷον δὸΐ) 

δασδοΣ ὀδον τῶ ἐν δον δυο «ϑῦνϑμο οοομ "» τομῦ «οὐἱ αν μ}!} οἷν 

εἰ Νοῦν ραϑοὺ μὴ οἱ :ο ἐμ ὃ τον μια ὁμθν υν βμββϑϑὸ }} ἰβοαα ἠοῖν 

μασι ἰδάαλδο ἰλααορθ κα τἰδδασ οι ομον ὀμδνϑιον άϑδβο 1 ἰγ5... ϑοῖ, οϑιο 

Ἀλϑὼ βοβϑ' 80) [κϑϑὴ ᾿θρθ ΨΩ Δ οἱαλαθ μον υόμν μαι ιϑίο τοῖν δῶν 
οἴοον ἰδλμϑοο βαϑααλος καρ Βος οδοΐ μοοῦν οἰδαρι φῦ το ἈΣῸΣ ἤδ89 
᾿. ϑοιων, μομθὺ ἐκῶ 3ομἱ ἔς ξῶ ̓αλορο ς (δυια καθ ββϑαθ ἰδάυβι οδϑο [αν θο 

κλϑϑ θα τλασρο βίδνος ἱμεξοο μυδοὶ κῶν. μϑὸ ἐβδοι; φουϑοίδϑ .ὉΣ 



ἘσΑΘΙσΒ. ΡΟΝΤΊΟῦΘ. 148 

οἴμοι Δ ἼΠ]6η, οἴπον ἊΝ ἔταβ (κυριοτης) οὗο.; 80 ψϑυᾶσδῃ 811 ἀϊθ ψϑυβομίθδθηθη Νδιηδα 
πα Δυβανοίκθ 1) ϑίποιη πη ΒαΒΒρυ ΘΟ Ὠ]]Ομ6 Τήρμ Ὑϑυρθηθη, ἴῃ ἅδη Βομαίίδη ἀπᾶ 
Μομᾶ υπᾶ Βὔογμβ οὐδ. απέθυρθθθῃ. 50 βομιγϑιθὺ ἄθι Πρ. ΤὈίοηνβ, δ᾽ ΞΟΠ ΠΟΥ ἄδ8 
Ῥδαϊαβ 1ὰ ἄθπι ΚΑρΙΟ] ρου 85 Ἰθασπιοη: Βαομβέδθοπ πη Πιδτπιἐσδίομθη πᾶ 
ΝΘΙλθα, πη ΒΟΙΡΙ ἀπ δου ροθυδθομθὴ ἩΙΣ χοροῦ ον Ξίηπμθ. ὍΝ ΟΠ: ὈΠΡΤΟ 
6616. ἀθτοι ἄθῃ ροἰδύὶσθη ΕΠΠαβ σπὰ (δ ἘΠΊ Ομ θη, 510}. ποὶρῦ, ἄδηπ ὑγουάοῃ αϊο 
Βύοθθη ΘΙΏΠ6 πὴ8. Δ ΘΗ ἴ5βιρ, ΔΌΘΡ δαοι ἀϊα ροἰδέσοι. Κυδβία ἄθτ 586616 ψογσάδῃ 
ὈΡοΓΗ  ββῖρ, ὑγοπη 16. 586186 ἀστο] ἅϊθ ρΘμβἰτηπίθν 116 Ὑοτοϊηϊραηρ (ταἱϊό 181) Οοὐξ 
ἀμηΠ16Ὰ. σίρα ἀπᾶ ἴῃ βἰοι ἀΐο Βέρα]θι. ἀ65 Θυ μα θοπθη Γοδθ5 τὰ όπθπ Βονθραηροῃ 
οΥρίδησρη 180“, 

18. Ῥ" τ Φ σπερ τὰ σωματὰ καλυπτουσιν ἢ ποιοτητὲς ἢ χρωματὰ εν οἷς 
γενναται, ουτῶς καλυπτουσι τὰς λογικας φυσεις ἀρετὴ τε χαὶ γνῶσις ἢ κακιὰ τὸ καὶ 
ἀγνοια. 

᾿ ἘΠᾺ ϑηᾶγου Βονγοὶβ Εν 485 Ὑ ΟΥΠοτρομθηᾶθ, 44β ἅϊ6 Ὑουπυηβένθθοη ἡἱοῆς γῸ0ὴ 
Ναΐαν ὃπι οἴηθβ 16η6: ῬδᾶΓΒ ρϑἴβϑββὶ ἡ βιπᾶ; ν]θί πη 6 }}}" βἰ πᾷ βἷθ σοῦ Νδίαν αἷς ΚΆΤΟΥ 
ΘΡΙΘρΡ6] ροβοβδθη ἀπὰ (ἀοὐῦ πᾶ ἰῃποη θα 5810} 861 8: ἀ16 ἔγϑιβ γον ραπρ' ρο- 
1Ά556}, 16β (16 βόπῃθ νὸν ἰθπθῃ ἰθπομίαπ ἀπᾶ ρϑὺ ἱβπθη ἄαβ ουδίδησηϊβ ψοπ 
θη βομαύίθῃ, αἴθ Ἰἤτθη Τά γουβί πη 1] ΠἸοηθη. δ᾽ Ηϊηνγοῖς δὰΐ ἄϊα ἹΚΌΣΡΟΣ “11 
Ῥδβαρθῃ, ὅδβ α16 Τιϑῖθ8: γουβοῃϊθάθῃ βιπα γοῖ ἄρῃ χα Πρ ἴμηθπ οἱρηοπᾶριι ἘΔΥΌοη, 
τππὰ ὅρθῃ ἘΠ πβομα βίοι, 416 τη πθομϑοϊπᾶοῃ Τηβυδηοη | ἌΡΘΥ 5ἰθ Κοιπηθθη; Ὑγ18 67" , 516 πῃ νοη ΝΑΐΠΣ οὐδε ἃτ8 ἱσροπᾶ οἴμοι Οστιμάθ 8π0}} ἀα5 ΘΘρΌΠΒΒΕΖΠ ΟΝ 6. ἸΠγοα 
ΝΥ οβθὴβ δαπθηπιθη, 50. πἰιητηὺ 485. ὙΘΥΩΠΏ ἔυσθθοη, Ὑγθππ 85. 1}, ἃ16 ἘἸκοηπ ηΐβ, 
16 βϑὶπ Τιθρθῃ δῦ, δα ππᾶ ἐπροπᾶϊιοοη ͵απᾶοὶ τᾶ, χθηῃ 686. ΜΠ , 168 ο5 
ὅΔ5 Βῦὅβθ ὑπαὶ ἄθῃ ἰρυγϑῆπ Ζὰ βοίηομι οἰσθηθη Ψουᾶθυθθη ἂπ 5ἰοἢ. 

19, ».Ὄ «ἡ. Πασὼν τῶν λογικῶν φυσξων πρεσβυτερὰ ἡ (τὴς αληϑειας οὗον) 
αληϑυνὴ γνῶσις διοτι μετὰ τὸ γενεσϑαι αὐτὰς ἐν αὐτὴι αὐξάνονται ξεως κατανταν εἰς 
τὴν τελειοτητὰ αὐὔτῆὴς. 

ΝΘΡΘΒ. ον ΒοΙομσαπρ, ἀαβ ἄϊο Εϊτοηπξηῖβ ἀον ψουπα θη οὑναθ ὙΠ 
τθιη Δ 6βθη γευβομ!θᾶθηβα 15ὺ, Ὀσϊπρὶ ἴθ ἹΚδρῖθ6] οἷπμα Ἐχπιᾶναμρ νου Κρ. 18. 

90. ἐκ σις Ῥίθθθ Βθ14οη. Οοἄθηϊοη ουϊδυίθεῖ ἐν σοπδπου: ' 
Τὴν πνευματικὴν γνῶσιν ἡτὶς προτερα τῶν σωματῶν μετὰ τὸ διναν ὃν δωμαδιν 

εδιδαόκεν ὁ κτιότης τὴν λογικὴν φυσίιν. 
ὅθπθ ροιβίϊρ Ἰπρἰσθηπίηθ, ἀϊ8 τὰ Ὑοσδαβυίββαη Θοὐέαβ ἅΠ|6 δὲ 15 ἅ16 56- 

βατηΐθ ον θ σοὶ ἀπᾶ 16 Κοπηδυυῖρ; 815... Οἄθιῃ  Βοὶ ἄδυ Βομδρἔαπρ' ἴῃ ἅϊ6 Κ 6υ- 
πππΐύνγοβοι. ροϊορὺ οσάθη ἰδῦ, 16. ρὶθὺ Θ᾽ νγοῖβα Βομόρξον ἸΒῃπ6ὴ ὭΒΟΒ ἸΏ ΡΟΠὶ 
Ἐπχπύνιθῦ ἴῃ ἀδ5 θη 815. ΜΊΘΗ νοη ἄθῃ Βυβίθπ 8. 5ἰομέθατοι Ὑ 61} χὰ ἐπίπϊτοι. 
Πα βομχτοιύ 58 1π ἀν ΟΠ τῖθ Βαοβδίαροη δὰ ἄδν ΡῈ] σαν ΤΘΗΤο ΒΕ; 80 
501161ι 516. 8]1π] ὦ 8116} δὰ} νο]]δηδούθη ἘΣ ἰκϑητι ηῖβ ἱκοππηθη. ἍΜ: ἩΟ]δη ἅδη (18.- 
ἀδηκθη ἄθτα [6561 ἀθανΠομοΣ τπϑομθα, ἘΠ ΠΟΙ ΠΟΙ 150 ἄἀδ5 ραοιποίπδαταθ Τήομέ 7θποΣ 
ἘχκΚοπηξηῖβ, (885 πη σὰ ΠΟ πθῖὰ Θρβοϊαξ νο]] κοτησηθπθη Γἠομία ΔΆ τὲ; 65. Ἰορὲ ἴῃ 
ὌΛΒΙΟΣ Νεαΐαν πηα δῦ ἀὍτος 16 ΒΟΙΤ  πηᾷ ἄδ5. ουβίδηδηϊα. ἄδυ Βοβδρἑαηρ νϑὺ- 
παῖ 610. Ὑ͵ΘΩῚ οἷἢ. υγϑῖβθι ΒΟΒΥ ρ ΘΙ Θμσίθυ, [ ἄον οἴποη σοϊομοη Θοη δα νοι ἐτᾶδυ- ογὺ 
ΠΙομοτα Ὑ Ί55θτι θαι, ἀθῃ Ἐρθα θα Π 0} Ἀπᾶθυθῃ τι δέθι]ουι ψ}11], ἄϑιυν 5ῖ86. Ὡ10}} τνῖθ 
ἅἀδ5 ΝΊΘΒ ἴῃ ἀοΡ ΤΡΘ ρΌΒΘη, 850 ἰτῦπη 6 ἄϊ686 βαῖπβ ὟΥ δἰϑῃοὶξ σῆμ 16 Θξημηθ πᾶ 
Ομπ6 ἀϊ6 ϑομτ τ, ἀθτὰ Βο 16:5 πιομὺ τολφξβι]θπ, ἄθυ ΒΟ ]ον. Θπἀτοσϑοὶἐβ Ιχαππὶ 6πὸ 
Ὑ οἰβμοῖῦ ομπθ νϑυχαμαύοβ Αἰ ηΔμτηθγθυτηόρθη ἀπᾶ μπο οἰδεῖρθ Ποσπρρίονᾶβ 
ὩΪΟΔ δΡἴαββοθ. 80 μα θὰ Ἰγοίβθ ΒΟΒΟρΟΙ ππθ ποθ παν ρηϑαϊρ' ἄδ5. ΠΘροπ ρ6- 
βϑῦθη, βοηᾶθνη ὍὯΠ8 8ΟΝ Ὠοδῥ 1ὰ Εἰθ ἴβομον ΕἸ πβέθσπῖθ ρ Ιαββοι; ἵπὰ ΤΠΠΘΡΏ 80 
81 πη8. Β6ΠΠ]Ποπομίθπᾶθ (ἀοἰβῥθθααροη, ἀκβ τοῖν ἀϊθ6 ρϑμοσηθ Βϑαθαίαπρ ὅθ᾽ Ὀΐηρα 
βοβατΐθῃ. ὑπαὶ ππΐθρ ἀππῃἐου ὕΡοομποπι ὐαδίτπιη 6 ΒΟΒΡΙΡ ἀϊ6 Ἐτ]τοηξηῖ8 ἀ 65 
ΞΟΠδΡρίουβ 18 πῺΒ  ΓΖΘΙ 50} ]ρι6, ἀδχη υγῖν πολ ἢτὰ Ταρύαπι συν θθη, βοπμάρσῃ 



144 τ. ΠΑΝΚΕΝΒΕΠΕ, 

ὅλος), οι το 5. οὶ, ϑιρθ5. «ὠλαλπ λό [5 ᾿ς ολο οον} ολϑνς 

σα δ ̓ς ρυΐ ἰδιοᾶλθν. . μϑοὶγ φὐ νερῶν, ὁθ ον. Θ᾽ λββοο. ΠΟ 

θβομο τ οεδααν ἐπς ΩΣ [ὸ « Ὁοιολοδιοὶ (ϑοιλάϑοι, Ὅλνου. ϑϑμαδν ἐλαῦ ΟΥ τ τον 

τνροδο» [δῦ ϑομαλδονς, Ἐορο ϑοβαδ ὡο σαδι «ον. δ λοι Ομ ΝΣ 

Ἱ δῶν εἱμαῦαθ δῦδδο ἰοῦδὰ» οἰδϑαϑους οι θξμοο . ἴοοιΣ Ῥεο ϑοςς Ὁ Ὺ ΚῈ τ τὴϑ 

αν μρδας ιϑοβνσδνος οοἱ υδοϑὶ ϑςς ο,. (559, «Ὅμάθυ βιϑὲρο ἰσομν εἰοοι» 9. ὁο 

ἐμ μαϊαϑ οὖ βοϑϑο δ Π οδοασὺν οὐ» οἱαλμϑἑ ἰγϑδονν, βΆ 50} 

εἰ ἰοϑιν μῶν βροδλο μος, ἰδὰθ μοὶ οὔϑν, εὐἰλαυοίο [μορλλδο ἰμαω Ἀν δὶ Ἀϑ1ο 

Ῥαλο ἰοδὰ οδδαϑὰ ρϑῦς λόδαθο βθς ακαὶ ορθ κῶν ρᾶας ") ἰοβαδας. 

68. Ἰλυυατια δον» φοὶ (ἢ ἐμοοῖ μὲρ εἰδόρλοο ἴσας. ἰδικῶς. βμϑοῖν, οἷ :βαϑαθ 

ον μο β βου τομλοῦ βϑόρο ἰοομν τἰσοι 9. ὡο, κῶν Ἀλδν κε ΘΘΜΘΙΩΣ 

πα λ μϑ ἰοο οο ββδο ΘΗ, μρβοῦ λὸς ὅοιο βαῶ οὖμ δέκα ἰδϑνο 

ἴο ...55 μο ἰδάδας 1". ἰμμϑδι ὁ μὸ ὡο υὖγδοο }} ἰωδὰ οἰδαδο ἐμοὶ φοΐο μεδαθν 

δδο. «ΝΟ. οἷο τυλδῶο οἱο ., «ἰοοιδδος Ὡς ὧδ σας οἷο ἰδ. 

ομαβϑῦο ομϑαρολο οίξϑαδι λνροσοσ ἦλθο . οὗν φοδοο ϑὶ υϑτδδοῦ τϑμο «οὐ ᾿ς, μολμοΣ 

ἕως ἰδωμάθοθς οἱ ἐφλδδο βοΐ ας τοῖο .ο.}5 δ οο οἷ ὃ» Ὡς ἰοιδν .. 

ΝΆλλοῦ ὅλον ἢ θα. οομρ ας δος, το ἰμαροῦ λολθο [(αλϑὴ μὼϑ5 

«ἄς 5 ἔμ σοο Ὡς ὧν ΟΚλϑοδμο 9 αύοσο ὅλα μ᾽ «ρον ᾿ς 

Θοσϑον τἰμωδοο βὸ ὥρυδοδο Πἴς οο βᾶσδ. σον. . 5» να Θ Ἀ5.0 ομοοϑἀϑ 

ΨΥ ἰ τ. οὐλο ρέοσδιν μα «οοὶ τϑοῦδνδν Ἀδκδδον Ἰνωαθιδλο ἐμοί. ἰονῶν ρὺ 

«οἱ ββϑοὺ ὡς ἔϑϑο βαδον θσο ὡνὶ ῥλλβδο ναας ἐἰβο οὐδ ὅμα) ἰδδδο 15} ιναδοῦῦ 

Ολμομῦ ὠθοναθ μοιδα τὸν ὀμδυΐ ὑον -- ἰαλιλο ϑλλο [καθ ϑοὴ ἔϑῆδον οιδαλϑῶν 
(οὐ ἰδάθον κῶς. κου οἰδιλθο βαλὸ Δαδαϑϑο Μὲ «ἰμυδμο 9 ἰοῦ οναδο θυθ0}} 

μου ». ΝΟ το δα οὐ μα ὀμόομη ἤρβο ἀκθδϑο ἢ ς 19) θ φαθὶ εἰδαλόῦδοο ἢ} 

ολυθλ ορο 15 ὡὸ ϑμδσοο [5}} ὍΩΣ Ὁοιοδοΐ σονο Σμϑἱ ὡο οιολδΐς ἱμα καὶ {13} 

68) χανς ἐμοΐν σοὶ Ἀ] Ομάβαο αὶ τὰς ἴγοι ζθο ὧν πὰνο οὶ βίῃ ἰδάιλο ολαδοξον ΟΣ, 
(δον. μι53) οὖλο κῶν μον .ἰοϑὶ τόθ μα, μὰς οὐνοδνοοὶ "γ διῤλο : σαθῦαθ 

ἰρβϑον φῶῦς σοὺς μαδν ὡϑῦ κῶν ἀπὶςς 151} ἰμν ἰμν δα) ἐδ ΘὰΘ ὠδόνῳ θο τ}}. 

Βοια. δίς « μοὶ οὶ «τοϑοον ἰϑϑνν δ τὸ «9 1} εἰ τὼ 5 ϑίο υδο Ἢ μὴν κϑυθὶ «ον. 9) 

ἰκαο οὐ οὖν ολοσούν. (οἷο ἧκϑον μοὶ ὑϑο Ομ φαδ, ολαο μη ϑἱ τοῖν μοὺς 

ϑμα οο᾽ τὼ οὐ βεθ υἶνοι ἰδῶ ὡς βρυο βοδοο ἑὰς Οὐδ λαῶν, ἴϑαμο ἔδμο 

Νλοσος «οὶ οϑϑ μοῦ Ἀ. ραϑὺ . θοῦ 9 μοὶ ον ἕλω τῷ ςρομδο 

θυμωΣ θαι ς μωω ὅλας, 5. «μᾶδ ογαυξενρογΣ ὦ οὐὲϑ Ἀὅ.- Ἰὰς. .Ὁ5 

ιοοδν μιϑοὶ  λασμο τ ῥαθῦο ἔγινθν Νὰο βκοίςον κἰοϑαθ δὰ ῥοο [λααλΐ)ο ἰξοΘ ΑΝ 
᾿ϑίο δ δαα συ ἰδάνο ἰδομμοοὶ οδος ὁολ μὲσ οἰοῶν ἱμ5. ϑοιὲθ ..» βωδυΐο 
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618 Ζὰ}: ψΟΠθηαπηρ' ροΙδηρέθη, ἀϊθ ἄδηη ἴῃ ἀπ5, πιο δαβουῖδρ ἰδὲ, τὶθ 86- 
ΒΟΒΤΊΘΌΘΙη, δἰθιῦ: ,.1ὼ ἀδῃ ἰοἐχύθη Τάρθη 71} ἸΘἢ πηρῖη ἰδδοῦ 1 1 ρθη ΒῚΠπ ΘΟ ΌΘη 
ππα 65. δα ἴπτὸ Ἡργσθη βοιγοῖθθη; ἀβπη Ὀυϑθπομ Καοίηθυ ἄθῃ δϑηᾶονῃ σὰ ᾿ΘΉΣΘΗ: 
ΘΡΚΘμμΘ ἄθῃ ἬΣΡη --- ἄθηῃ 8116 γομὶ Οὐ υηροη 15 στὰ Δο᾽ξοβέθη πχουᾶθη πῇ ἢ 
Κοηποη" (ὅ6:. 81, 5381). 

21. κι ψις.. Πᾶν τὸ γενομδμον χηρυξ εστί τῆς τοῦ ϑέου πολυποικιλου 
σοφιας οὐδὲν δὲ τῶν οντῶν καταληπτιχον τῆς φυσεῶς αὐτου. 

ἙηΘ Θηὐβο εἰ θηᾶθ ]]ἀΘΡΙΘρ Ωρ ἄθι' ρούῥϊοβοα Οσ ρον, 18 ἅα5 Ὑ͵ ὁβοα ἄθθβοπ 
οὐρτ πάθη. ὑγο] θη, ἄθδβθη ΟΝ Θἰβῃ 61 πιπ Ο ΟΥΒΟΒΠΟΩ θὲ, ἀπᾶ ἀϊθ σουβέθηδα ΜΟΙ] Θη, 
ΘᾺ τσὶθ τη ρ ΓΔ] 1ρ. ὟΝ οἶδα οἱ ἄδ8 ΥΥ δἰ ἐρθᾶπαβ 5ο μαυιποηίϑοῃ σα οἰ μδΩὴ Οαϑηζοη 
βοΐδρί μαΐ. ,,41165 ἀϑιγονᾶθπο --- δυ ρϑυ τομθ5 ππᾶ ΚΡ ρου]οβθδ --- βἰπᾶ Προ ᾶβα 
ται ββᾶθῃ ὑπᾶ ἵπι βομυγοίρθη; 65. ἰδὺ 811658 ἀθτου ἅ186 τταηᾶουθα ψϑρρομίδάδπο 
ὙΝ εἰβμδιῦ Οοτίοϑ 1 σϑυγοσᾶθη σαηὶ ΔΙ] ιηθίπιθη. Οὗδυ' Θθομογῃ Ζχνϑοῖϊς, οἰ ἘΠ ΘΒ 685 
γορθαπάθῃ σὰν Ὑ ΟΥΠ ΘΠ πηρ αοὐΐθθ. ΟΝΙΘΙ Β σοὰ ἄθηι, ψψὰβ δονογᾶθῃ, ἰδ ἴῃ) 
ϑίθηαθ βοίηθ ΝαίαΡ σὰ ουρυϊπαᾶθη , ἀ68}810 νορβέππηιηβ ἀϊθ ἤΡΘΟΗΘ Αὐτηδβαρ,, 
πηα α16. ὉΠΡΌΒΙρ6 Ἰυν Κϑημπίηβ ταῦ ἴπσοι γθυδο ὉΠ Π6η ἘΠΠΡΠ] ἀπιπροη βέθῃ8 8Ρ, ἀπα 
581108 ΤύαΠ6 ἐχθύθ οἷμι 818. ΕῸΪ]ρ6 ἅθ8 Ἠδίθοηβ ἄθν Θδθθοίθ, τῖθ ἸῸᾺΒ οθθῃ δϑβαρῦ 
μια8, νἀοὐξ τῖτα γομ Ἰκθίηθιη ἰθβοιδρῦ ογρυϊπᾶδέ, τγοᾶου ἴχη Π61] πο ἢ ἴσῃ ΟΔΏΖΘΗ, 
ἀΌΤΟΙ. κοῖῃ 7 ονῦ (λογος)ὴ πᾶ Ἰκοῖηθ Τρ εϊοραηρ, Α1165, νγᾶβ τηΐϊξ ἄθΡ ψουπαπῆι 
Βοάδομύ νῖτα, υῖσᾶ δῦοι ορίαβῦ ἀμᾶ ϑαθροβρυοομθη, ππᾶ 81165, τγὰβ ουξαβὲ Ὑσᾷ, 
1ϑὺ, 818. Ῥθρ᾽θῖθαΣ, δαοῃ δαορτθησὺ, πᾶ 8165, τγὰβ θαρυθηχὺ ἰθὺ, ἰδὺ σοῃ βϑίηθῃ 
ΘΎΘΗΖΘΏ ΘΙ ΠΡΘΒΟΒ]Οββθη. Τῃ οὐ 806} 150 41168 παπᾶ ἀθγοι ἰῃη δοβέθμε 81165, πἢ- 
ἔΆβΡρδᾶν βοιρβύ υχρξαθέ δὲ 1165; μὰν τί ἴπὶ Θρίθροὶ τῖρᾷ ον ἄστοι ἀϊ6 Βμοίημοῖς 
αῃᾶ ἀ16 Εοδιρίκοιύ ἀν Ἠοβησμρ Δ]]οῖπ ᾿ϑίπη (ἰορθοὺ βιομίθαν. ἴῃ ζθπθῃ ππδι8- 
ΒΡΤΘΟΒΠΟμθη Τησπέθ. δπη ρἱὲβ. Κοίπ ΘΡἤθ61π τηθῃν, βοπᾶθυπ βοῆρο ἤπμο. Ποχῦ 
ἴῃ ἄογ πϑῦρῃ Ὑ7 61 Ῥρβίβθη 1ῃπ 8116 δέδια (ον ἘΏΡΘ1) δῃ ἴβτοιι Οὐ παὶξ ἄθιη 
ϑήοβθη ῬϑΆ]τβ 80: γἄρπι Ἰζδπίρ' 6: Κι ὀυίρθ, ἄσχη ἈΠ ΘΡΡΈ ΠΡ] Ομ Θὰ. ἀπᾷ “αηϑιομύ- 
Ὅδγοπ, ἄθιη οἴπθῃ ἀοὐὺ 56ὶ ᾿γο ἀπᾶ ἘΘυ ΠΝ κοῖς ἰπς 8118 Ἐν Ιρίκοῖ! Ατηθη“ 
( Τα. 6, 152). 

22. ἰ. ». ψ. ὅσπερ τὴν τοῦ πάτρος δικονὰ 0 λογορ τὴς αληϑείαρ ὁ σὍνἱος αὐτοῦ 
ὁ πυριος ἡμῶν 1. Χ., εξεφηνε καὶ απεδειξξ τὴν λογίκην φυσει ουτῶς καὶ τὴν εἰκονὰ 
αὐτοῦ ἢ λογικὴ φύυσις αποδεικνυσιν. 

ῬΑ Β56106 βαρὺ Ῥϑαϊαβ: »οὺ 150 4δ5 ΕἸΡΟΙ ΙΑ ὅ85 τπιπβι πέραν Οοἐξοι (ΟἿ]. 1, 15). 
ΑἿΣ 65. βρη οἷπθ Βομν ον ρος σὰ ἀθονρσίπᾶοι; τί Κᾶπη ἅϊο ΨογπαπΡε 7865 
πβρατο Β14, ἄδ8 816. βοι δῦ Καῖπθ Ὑ δίβα γουβίβι]θη Ἰτϑημ, βομδαθῃῦ βιοαῦ 
ἄορι ,πἰθιιδηαᾶ ἄθη αίον ἄθπη ὅθ βΟμη, ἄδν γοπὶ γαίας ἰδὲ; 65 ἱκαπηΐ ἄθῃ ΨΘΊΟΡ 
ππα ρα νὸπ Ἰππὰ ογκαπηύ (008. 10, 15. 6,6), ΑΙθο παὲ ἄρον δον ηἰομὲ ἀδ5 
δύ Ρ]]οπ6 ΕΡΘΠΡΠα (ἀ. ἢ. 16 Ναΐαν ἀθβ ) ἅθβ γαϑίδιβ σῃὰ ΑἸβοβδυθηρ᾽ ρ6- 
Ὀεϑομῦ --- ὅλ δὰ  πππλδρ]10}} ---, βοπᾶθνῃ ἴῃ ἄθη ίπμθ, τῖβ δ΄ σὰ ῬΗΙΠρραβ 68᾽ 
ΒΡΥΘΟΙ, Θ᾽ ἴΒη πΙοΟΒῦ ἴῃ βοίποη ΠΤ απάθυτι ϑυϊσαπηίθ: Ὀΐθθα ρασσο Ζοὶξ Ὀΐῃ ἰοὰ μοὶ 
Θᾳ0 8 πα ἀπ Ἰζθημϑῦ τ 10} πἱομῦ, ῬΕΠΙρΡραΒ᾽ Ὑ7ΧῸΡ το} ἰοῦ, βἰθμς ἄρῃ ψαΐοσ; 
τηϑῖπ Ὑϑίθυ, ὅθι 1 τὴῖν χομηῦ, ἅἄδ ὑπὺ ἀΐοβα Ὅγουκο, ΟἼδαρο, 488. ἰοὰ ἐπὶ  ξον 
ἀπ 6 αν [πὶ την 1ϑύ, οὔθν' ρἴδαρθ σόρθη ἀον ογκοι (00... 14,9...1); »ῃποΐπ 
γαῖθε νῖρκὺ 015. 1εὐσύ, δαοῖ 108} γί τκθ τί οὐ (908. ὅ, τὴ. »ϑϑία ΕΡΘΗΒΙΠ4 σοῖρὲ 
ἄϊ6 νογηδπ!ρθ Ναύαν“ Ἰᾶβὲ συσϑὶ ΕΥΤ ὥττιη ρθη σα, ἀοπθη Θθθν ἄϊβββθα ϑ͵ΘΒτ οῖς 
χὰ ατπηᾶο Πορὺ. ΕΠΠΠΙ8] Ὡ80} ἄθηι οτίθ ὅθ5 Ῥαυΐαβὶ ἸΏ δπομὺ οἷπο ῬΡΟΘ6 
ἄἀδ5. ΟἸχιβέθβ, ἀν ἴῃ ταῖν τοᾶθὺ" (11 στ. 18,5) παπᾶ, τὰ πὶ βοίποη Κομπ Ζὰ οἴδῃ- 
Ῥᾶρθι, ἄδηλα 108 τῃπ ἀπίονρ ἄθη Ηοίάθη ῥτθαίρο" (681, 1,16). Απάτουβοῖίβ Κη 
ΤΆΔ 68. [ΒΒ6η 815. δίπθῃη Ηΐηνσοῖθ δι ἀἷθ γ᾽ ροιΐρτηρ ἄογ Οοὐνμοῖδ απ Ἡδηβοἢ- 
Βοῖῦ ἴῃ ἄθτη Ε]βουνγουκο: τῖθ Π6Ὶ0 ππᾷ βθοὶο δ θηβοι ἰδ, 50 (οὐδ[ιοῖν πῃ 
ΜΜΘΗΒΟΒ ἰδ οἴη Ῥϑύβοῃ ἄθβ Οο  οθθομμθθ; 806} τὰ ἰοὐξίουθῃ 116 1ϑὺ πο δὴ 

ΔΡμαπᾶϊπηροι ἃ. Κὦ, 665, ἃ, ὕπερ. δὰ αδέίηρου. ῬΆΣΠ]0ρ.-ἰβέον, 1]. Ν, Ἐ, Βαμπᾶ 18,4, 19 



146 ν΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΒΕΟ, 

δον σϑν το ΡΒ.  ἰΔλο ρον» .ω} οἰδοονα ἴθον ββλοῦο ἰλαδυΐβ μς 

ἰδδόμν ἰκθῶνδο οι. ἰμυδοο θὲ. ἰοῦδὰν ἰδαϑομθ ὠοοδυΐγ οοῖν . μοὶ οιδϑνϑαν,, ὁμϑομα 

ομδϑ ἐμ δ» ὁδυΐ ὡϑνςν ὁμαδο μο ἰσο ἔἴδθο [9 οὔδιϑ 'οὰς ὡὐ οὐδὸν ϑιοσδον 

᾿οϑιογϑλδνο οΟὴ μὰν ρον {. ϑϑζο ρξοαδο» λαθ. βδλίθ. υοδα, μὰς. ἈΒοὐνο. κο) 

ἔκῳς θοῶς, -α οιοομοῖ, δι β5λα, ἰομραῖ, ἰκαϑον,, :υσγοδνςν δῶ ὁ οδαθονῥον οοΣ 

ϑομὲΣ οὐ μβϑϑοδο τβαχθ ὠοοομαῦν Ἀκο τϑὴ ἈΛΣ .οιδδο ὀμδους ῥμάμαλου ὅλο) 

ἴϑρο ας δοὴὺ μον δος 15.) ῥο θαυ βασμοο : λὲς 9. μ5 ἰοιῶν ἰδϑωον ἐμὰ 
τ άλδαοο τα ον μά» μὰ ϑομῦν ἰδ ϑαρλο οἷον οἰφαν Βυϊϑλλοδοο }} ολϑ, 

θοἷ . ἰουδαν ἰμϑν ἰραδθο ἰϑοιὶθ τω τλώσμϑ)ο ἰοδν οαἱ οὐδοῦ βρῶ ἰϑβα ιϑίο τἰς 

μοῦ .οἱαπ ο μ᾽ μέ ὡς ἱρῶν οὗΩΣ Ἵν) βλω ᾿ὔνο ϑίο ἱμϑο 

οοΝΑν . ϑμαϑο ἐμοίο 1.9 μδδο ώλυο ἰδοῦν» οὐ τοιοῦδ. δα ὁ ςτοαθ 

λα. ραδανος, το Κοιο οοὲ.. ϑοΐδρθ οὐδιο κοο, μοι ϑοιο. ΘΟ ἰοὺ. ἰμαυμν δ ῥοο ον 

μιϑον ᾿ λδμἷ» [γοΣ ὁμαδος μμοδδο ἐμδδον βὰν ἰδηεθυ μβαο φο. μαλασο ρρθσϑον 
ἰδθος κὸν. μιϑυΐγ μοὶ ον γον --- ὠδδοῦ σοι» ἰξοδα ἰξγεθ »δλὸς μοὶ βοδσς οἱ 

«99 δυίμαδας εγον ἰδ ὁμδο εἰμδδὼν ἰλαλδδασλον ἰδιλαῦο μα οο {965} 

ΠΟΤ ὙΥΓῊῚ ἰδομο -μ. μϑΣ ομυδῶο Οἱ κῶν ἴκοοι ς «5 .35 ΠΈΨΗΙ 

ἰἰδδο ΠΤ ΨΥΤΕΝ Δ οουῦὐ κα σας ον. «ϑομδο ϑαδο (δ γ9 νοὶ τκαύοδοο 

δ ἡ δι; οοὐ Βαδδι, μαδαθν βῶὰ μϑλο αι οὐ διϑον κ«οϑὸ α δῶ οομὲ- υ9 

39 θοὸν οἷο -- μοΐδὸ ῥασς, Νὰ ἰοὸ μοῦ θ᾽. βδίβοο οοὶ δα. δῷ 

Οὐ μο } κυαυ βεραδδο ον ὁμδοΐ ᾿ς ον νον Καροῦ (δὼ λαθῶνς, ῥομθο ᾿ϑῖνοὶ 

εἰόϑα Πν βοαθ θολὸ βῶλος Θϑιοῦοβ Δ5 ἀῤῦοο. υοιοῦη ἔϑρβοο οὶ Ἀν 595 
ἘΔ κι οοδς οὐδ}. ὁμυοξα ον (οὐ) «οὐὖὸ Κϑὲ μάνα ον ο[λα.}0 μαϑ) 

ἐιο!ο ταῦ ρομοσοθς μοῦ οοθιο  ἰισδολο ἀλον (αὐ ἰδσμο οὐ ἐδ ρϑϑϑο» θαῶςς 
ὅλας βοθων μμδοΐν οὐ ΟμώαδιΣ μοι δὸ ββαδν ϑομθ νοις. οναν, βυθαα, λα σοῦ 

φϑῆμ χϑροο, ἰκβ υδλαθο ον ,λον ἰυυοΥ βοο) ἐ  Ββδο ᾿ξρῦνν μα. οἷν ὧν 99) 

69" λομομν βοὰ ἐο κως ΔΣς μόθον οἱ . ἴσο ἰμὸμ τόμ ὡΣ κϑῖϑ . Ἄβ οο υλαξϑϑο 

Ἀν εν β ἰδαιθλο ρου θῖν μοΐν τϑνος ἐλο (δνρλο μος; ἰλαδορθρο οἷν 
«ΘλΘ» Ὄϑο οὐκ οἷν ὠσο «οὐ ον. ἠγογ δ ομϑ ϑῶς τολῦνο μοῦ. μῷ) 

ρον ̓9 λοδ» ουδὲ υοἱ ῶς μῷ ον, ἴμον νον Ὅλο» βϑοϑο .ἴοον μομ ᾿ομλ 

οδῶϑιο θοῦ ϑίο . μοδνο ἰομοῖ, ὁοο. ἑμν ἕως Κερος δος ρθο εἶξς ἀ5 

Βα ῥοωλ 9 ἰδέας ὅλο ων. .. « υκρολο ξοσδοΣ ἰδ» οἰμν δοΐμομ ἰοὺ; 

9 ὦ ἐραβος ἰμωδ 59. οἱ «βων οἱ βαδιμδδο ον ἰκδνον Βμὴ ϑμλθο οδνς  ἰλυδϑοΣ 
ΤΥ μω αθοος ὡς ἰαραδο ὠνξϑιλο [οοι --- υμὺν Ῥρο σοῖο. τοῖν ϑμὴ -οιορῥοο 

οαὰ αι. οομϑί - ἰδέας ὁδιοο μον .λαορϑῶς, ἰγον ΟἹ ϑο .ἰδαυνοῦ οΐν.. 

ϑμὸο ἰὼ ἐὼν βὰθ ρόμο ᾿φομαχοςς (8) ςϑβ αν τυ μὲ φομαχονς, οὡς ἤομθο μμὺ 
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οἷἶπο ποῦνγθπαϊρθ ΟΡ ΖυγαΠρΌΠ6, ΙΟΙ θη βομδῆθμαθ οι ἰπάπηρ σὰ ἀρηϊτθη, 1ΠΒΟ ΘΓῚ 
δΟἷ ἴῃ ἀν ΜΘΗΒΟΒμοἰὐ ἀ16 (ἐοὐ 610 Ὀπθορυθησὺ τγαν. 

28. {.. «᾽. ν᾿ Ζαν ψοίδονου. Ἐπὶ δαξουπηρ ἔδμσὺ ον Τονὲ: 
Οὐῶν ὃν ειπονι τοῦ χορατου ϑδου οὐτὸς ἔστι διδασχαλος τῆς πδρι αὐτου γνώσεως 

προς γὲ πᾶσαν φυσι λογικὴν ἡτὶρ δγένετο ὃν τὴι ομοιοτήτι αὕὔτου. 
50 βαρὺ ἀθ᾽' ΗΘ: ἴθ ἤΔΡ6 ἀθίπθη Ναιμθη ἀθῃ Νθηβομθη νουϊεϊπαδὺ (9 0}ι. 17] ο). 
24. ἰ, ψ. Εἰς εὄτι μονὸς οἢ τὴι χαριτί αὐτοῦ υπεδεξατο χτασϑαν ονοματα 

τροπικα μδτα τῶν ονοματῶν (κυριῶν) αὐτου. 
Τῶ8. πιὰ π 61} 510} ἀτὰ ἄθπ Ἤθττῃ ΟἿν. ὙΥῚΘ ἀϊθ βϑίπθπι Ὑ͵θβομ οηὐθρυθομθπᾶθῃ 

Νδταθη αἴ Ροίᾶοῃ. Νϑίατθη ὈΘΧΘΙΟΠ θη. (65. τηϊῦ ἄθτὰ Ὑαύον νγοβδηβρ] δἰοῆθη Τιοροβ- 
Οοὐϊεβ. πηᾶ ἅδ85 Μθῃβοιθη 6815, Ὧθ5 ᾿ανιάβθομπθθ, ἄθη οΡ δὰ8 ἄθιῃ Τιοὶρ (ον 
δ αΠρῖρθα ΡΟ ΘΙ ΤΊΉ157011 510}} οἰπῦθ ᾿πὶ Ζιβδιητηθηβ μα β φυγοίον Ναίυσθη σὰ βἰπϑτα 
Ἄγ δβθῃ, 80 ἀδβ 1οΐχῃ οἷπ βΌμη ἰθ0 } ἀπᾷ δαο ἀΐθ οἱρθηΠοη θη ΝΒΙηθη Βοτσ 9}] ἄρχῃ 695 
Οοὐὐ τψῖο ἄρῃ Μίθηβομθη δηρ ἢ ΥΘη, 50. οἰσπϑίβ οὺ' 5108}. 8 πο} 16 ῬΡοΟΡ δόμοι ΝΑΙΊΘη 
Ζα, ὩΟμῦ ἴῃ ΒΘΙΠ6Ρ Ναῤῃν, βοᾶθυῃ δὰ Θηϑᾶθῃ σὰ ὈΠΒΡΟΡ ΕΙϑαηρ,, τνῖθ γ» ΒΊπο οι“, 
»ϑάπαος, Θϑαμηδτιίου ἡ, Τὰν οὐο.; ἄρῃ Ναιῆθῃ ον Οαοὐὐμοῖν ΔΡ6Ρ Βαξ δὲ (6. 
Νίϑιβοι «[68588) Ὑγθρθῃ ἄθι πηΐο πϑβανγατη, Ὑ76} ἀἴθβοῦ ἸΘΏΘΙ ἀπ ἸΘΠΟΡ ἴθ 6 ἰεέ, 
ὙΠ ΠΥ θη 816. ἀοοῖὶ 1π ἰἤσ θη  Θβθη. οἷη 160} Ὁ]ΘΙΡθ6Ώ, ΘΠ6Ι, ΟἾΘΒΟΥ πη Ζασδηηθῃ 
ΘἴΠΘΥ ΘΥΊΡΊ101.. 

20. ν"- ῥδσπερ κοχχος τοῦ μδλλοντὸς σταχυος ονομκχξεται τὸ τοῦ ἑσπαρμξνου 

σώμα ουτῶς καὶ οὐτὸς ὁ κοῦμος ὁ καϑεστῶς ονομαξεται κοκζος τοῦ μξλλοντος. 
Ὕ16 ἀϊο80 Επτοηπίπῖ5, α16 161 0110} θυ γθῖ86 1ῃ ὌΠΒτο Ναῦαν ροϊορὺ δῦ, ΠῸΣ οἷα 

ΒυαοΒίθι], οἷα προ] ον Κὐη ρθη Ὑο]] θα ἄπηρ δύ, 50. ἰδὺ 416 ΠΌΘΟΥ ἄϊοβον Ὗ οἱὲ 
ταῦ ἀθῃ ᾿ὑγ το π πΊ556}, 616 ἀ16 Ὑ ὀσμαη 1 ΠΣ βδτητπο]ς, Πὰν οἱη ΘΘτη ΠΊΚοσπ, οἷ 
Βοβυγϑοθον Απΐδηρ, ἴπὰ Ὑ Θ ρ]οἱοἷι ταὶ ἄθνΡ. ΟΠ] οπάπηρ' ἄον Αοῆτα ἀοτῦ. 

2θ. “᾿ς Ἐπ σιτὸς συμβολον ξότι τὴβ ἀρετῆς τὸ δὲ ἄχυρον τῆς κακίας 0 μελλῶν 
αιῶν συμβολον ἐστι του χλιβανου του διαχωριξοντος ἀναάμεδον σίτου καὶ ἀχύρου. 

Αυοῖ ἀδ8 ἰδὺ ΒΥ ΚΙδΤΌμρ οἶποῦ ΒομΥ β6 116, ἄθ5 ὕγοσνίοβ ἄθ5. Τἀπίουο : ἄϊο 
Ὑ)ΟΡ ΒΟ ΔΆ Ο] ἰδὲ ἴῃ βϑίπον Ἠϑηᾶ υηᾶ οΣ τίσ βοῖπο ΤθηπΠ6 ἔδρθη; ἄθῃ ὋΝ οΐἴσθη 
ὙΠ Θ᾽ 11 αἀἴο Βομθαπθη βδημιπο]η ὑπ 6186 ὥρσθα ἴτη δυγίροη ΕΘΌΘΙ γ ΡΟΥΘ ΉηΘῚ " 
(10. 8,..). 919 ΒοΠΘα 61 ἰοὺ αἴ6 (ἴθτθο} υἰρίκοιῦ, ἄον ὙγΙπα ἀϊ6 Ναομύ, ἄϊθ ὅρσδα 
16, 416. οι στο} βοίπθη ὙΥ πα ((Δ6180) β]ομ θοῦ: οροαὺ ἴῃ ὙουΗπομξοη ἴῃ ἄδ5 ΟΡ 
Ῥϑαθε, ὅθ. δοίζοη ἅϊο ΠΘΙ]ΠΙρθη τοὶ ἴσοι Ὑϑγάϊοπβέθηῃ, αἷ6 Ὑοίσθῃ ρϑινουᾶθη 
Β'πᾶ, ἄ8Ρ 1π 510} 1608} αἱρ' 1δὺ πῃ ἴπ α16 βοθθαμο ἄθβ Ηϊτημη ΘΙ ΡΟ ἢ 65. δἰ προίδησοθη 
γγῖτα ἴα Ἰ0Π6: Ὁ νοι ἄθη ἤθυτη ἀοὲ ΝΥ 610, ἄσππ: 976 μον Τὰρ ψίτα 65 σἱομύο " 
(1 Οογ. 8, 15). 

24. ς«(. 0 νοὺυρ ὁ πνευματιχος ατενιξων δις τὰ νοητὰ τοῦξ μὲν κατὰ διαφοραν 

τὸ διδος αὐτῶν δεχδται τοῦδ δὲ ἢ οραδις αὐτῶν δηλαυγῆς ξσται. 
Ἐσ [ μαπαᾶοὶ γοη ἄθῃ ψουβο !θάθηοη Οαυδᾶάθῃ 468 ΘΟΉϑαθη5 ππᾷ Ὁ τονθομοιδαηρθ- δοῦ 

γοντιηῦρθηβ, ἀδἃ5. ἀθν Ν᾽ οὐβίδπια θβιύχύῦ, , Β8] 4 υαἰτητηῦ οὐ Ππν ΒΠ4 πὰ Τα ουβοβι δα (0) 
δαῖς ἃ. Ἀ. σασϑι]θη νυν πὸ τὰ ΟΠ Θραχύ, ἀθβ ἄϊοβ ποῦ ἀδθ απ ἀδ85. πἱοδέ 
ἀἴο565 ἰδέ; ἡθ814 δῦ ὅδβ βοβδπθῃ ἀθυβϑίθθῃ ἀθαί]0}“ σσθῆμ οὐ ἄμα γουβέδηπί5 
ον Οοβομδαύθα ἴῃ ἄθν ΟΠ ΘΗ Ρασαπρ' οαρίδηρί, ψῖρ Ῥοίσαρ δ ἄθῃ ῬΒΟΠ6. ἴτὰ 
αοροῦ: συπδομϑῦ βοβϑαξθ ον, ἄδπη πδοὸ 8 ἄθιῃ Ἐπϑύϑθπηση ἄον ἘΠ βίαβθ, 58} ον ἀθα! 1 οἢ 
16 Βεαθαθπηρ υπα ἄρῃ Ζνθοῖκ ἀθβ (θβιομέθβ. 

28. .,. 0 αἰόϑητος οφϑαλμος βλέπῶν εἰς ορατον τὶ οὐ τὸ συνοῖον καϑόραι 

ὁ δὲ νοήτο! οφϑαλμος ἡ οὐχ ὁραὶ ἢ ὁρῶν παντοϑὲν κυκλῶι περιλαμβανξι τὸ ορωμενον. 
Ἡΐον ρἰδὺ δὲ. ἄθῃ Τ]η θυ βομθα χυσίβομθῃ ἄδπι 161} ]}Π]16Πθὰ πα ἄθη) ροἰβἐρθη 

ΞρΠθῃ 8ὴ. δὰ5 οὐϑίθεθ βοβααῦ ψΠ0 Ροκαπηῦ πανὶ α16 ΟΡογῆδομο ὅοΣ Ῥιηρ παπᾶ 
198 
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νοῦν οὐϑμαο ασμασῦσο Ῥκο)ο μας, ὡο οἱ .᾿βαλδροὶ ὡο οἰξίδαιρο Γ οἱ Μμο 

λοο ἴω ἢ οἱ ( βοοὶ Φμδοΐᾳ ἰδαδομδοο ὡν μὸν ὐἰλν δδϑοα. Μὴν οβνσον, οἷς 
άϑυλο δ ιο λάλος λον. βαθδϑος βοὸ τῖμῦ ον εἷος δάκρυ ἢ οἱ ἰδάθυ, 

Ἀν, οἰμλοὶ οἐῤοο ανιο οὐκ θ..19 μὰ» λώθωυοΣ ξ α ἐΞΘᾺ) Αἱ ν΄, ὁ ἔν. 

φδα .οο ἢ ἔᾳαροο Βϑς ἄοο αᾶος δος Ὁ αλυοῦ. ἔθοαβ. ὅέωςς 

ὡς μον ὦ  ρϑν Ἄἄβο δ λλο. αρώμοοο μμοο ἰῷ ὁ οϑσθθ ἕλος, 

δὶ εἰδΆϑο βαλοῦξιο μδλ δὸ οςνοςς οἷο Μὲς βοοδςς ὡο δοῦν ο μβαδᾶς Ὁ γοαὰθ 

οο ὡς ὥναθοσο.. [σαρσοοΣ ἰδδὼ ὡλο]Σ «ϑολιονν τα 9λο ἰμωλο νάνι ὁδῶν 

᾿δοῦν, υσὐδδαις βορὸν τἰδαυυοῦ οδμυ λνῥοοο Νοδς ῥκδυΐτο. ϑὴ ϑοοιῥνΘ ἰμρομο ἐξμοι, 

γον ΜΠ «λαικιθ λάδι» οὗν μοὶ βοοο  ἰλκοῦ ζολαλθοο ἰμαθωο μα, ΔΩΘΣ ΘΟ ΆΘΟΣ 

κθδνρμ νοι αλολθ ολο υὐοῦν ἰδλλλ βαχρο οὗδν δε μδλον (Ὁ) ,ϑομάος μὅόδν ιο᾽ο 

βϑο βομν ἱκοοὶ σα ἰδδιοδδιο ολ} ᾿ϑῶδ ῥὸν ἰμθιν, οοὴ ἐδοὶ θιδιϑνβαλθο μας 

μαοὶ. ὡς "τ΄" Ἀκδαϊο ομαλ [βὰ;. Βαρϑςς 9 κα. ὁδοῦ βασρο μὴν ἰϑμδο ὐλδανΝ 

ἊΣ οὔλο φο βάβιῶς, ὀμιου [ἰκλκϑο μοοΣ «οὶ ῥυθοι . ὁμβαδνοι ον, οἷν λαὸ ΠΕ ΘΟ 

ροῦν λαθ οον ἰδ», μοὶ ἠγοὶ οἷς --- ἰδδυρο μων» βοιθαθ ςς μό ὀδὰ9 

μων ’θ μὲ. Οοοδοΐ ῥα θον ὀκδχων ἰδδνι, οι κὰν τοῖον μσοὶ ῥδλαςς ολο οι» υνας κιδο! 
ἌΡμΟ, ἐκλλοΣ ολαάδασο οἰκου βο ἰαλαν «ἀῈ9 9) έλθο, μὲ μαόος οἱ 9)5 

«οὐ» ἔξῳςθ δυο ΔΘο0» ἔξῳς 9. Ἀν. Νωο υμμαυοὺ ἰμὰκθ βάθο, ἔλαθ ἔξῳςθ μῶν 

μυἱο ἰδ ον. μου  ρηο Ομ θῖν ῥορο λθο με ἰϑο «Φοδ οἱ [κ59] 

αδοδα ἰδοῦν ς ἤοο μας ἰθάλλο (δωιυυοῦ μδο ς, οο᾽ Αϑιθς ὩΝ. 

Σ μοῦ, ὁμδωΐγ λα 9. ἰδ ολέθσλο ἰδάλος Δλλλοο . 9... βωο ἰδίῳ μο βου ροο 

βαςυ μος. μϑο τίφο ἰραδ. [λϑαλουο, ᾧοο τ λασδαυο;. μῦν θ ϑο οὐδ᾽ 

δον ἰδ, ὀμδοΐν τλῖα οι οἷ», βοιασο εἴδμν δόλο υόθον οο λον 

οἷν. χὁ βκ θαυ ον κῶς δον ἦϑμδο ἰγοὶ δ᾽ ο. δ ξϑοο. ἰ ρέοο 

τ Βαδθος οΣ βοϑο βὰ μὸ ΣΒΆ βδςϑνο ὀῆὸν κλᾶνΣ κῶν ΟἹ» δαίθ τ ὁμαδος τον 

μμω μοι οὐ ῶωρη: ἰφβοϑι ΜΞΊ βδοασο ὁ... Ἀν λθο βασι μοον (οἱ κὸν οο 

Ἰοῦ φοΐδιν φλλλβοο Σβαβϑν ΟἹ ὅλο Ὁ φῳὐνοὺς, ιϑίο :οῤῥοισδῶο ολωλϑορῶω βαδϑδυ μμο 

“ ς ϑδο αϑο ὁθδϑ Ἀδ. οὐδ :2 δ ἅμμαςς ἰδδὺρυ ἰμῶνο εἰλοῤδσο ἐρῶν 

το Μὲ οἰδαδο ἰωθο βὸ ας. 9. ἢ ᾿ς λβωοΣ οἰδδῦρο ΠΝ 1), βοιολο 

ἔμῳθ Ἀν μαθν οἰβολαιλο θῸ ἰαιδι , μο βὸ [ιοονδιυυλοο βὸ ἰλαααδ. ΚΗ ἐρν «βοιο 
ἰλοῦς, ρλϑο ἰδωμάθαθ κοὐ ἔθου ἰδίαν ρο να δῶν κν ἤγμάλιο ἰβογαυ ρλλῶον υμοΣ ἔραι 
οὖν μδσοο Π βαοθας ὕλοο δ ον «οὐλὴ ΟΝ ἰΝΘΣ οΣ δ 9 

“Οὐϑιο λάςφο δόδιν, ςζοοκα δουμθδος κονοΐ (οοβνο υ . Ἀν» μα} «ολαιοΣ υοἱ 

«ϑοηλοιοσ,θλο «οὶ τον οϑιν ων δὲ οὐ ον οτος ϑοΐδῶνΣ βοᾶοο ιϑὶ 

ἰδάθο μϑαϑα ῥιοοὶ κῶν ἰϑοβνον. ὧν. ϑομθο βαῦφο ῥβ!οου υδοίδ δι μοθοὶ --- ὁσϑιὸ 

ἰωθι νοὶ Ἰλοδαδλλο ἰμαϊαϑ βασρο 1535. δὸς οἱ βοᾶλρο ββαϑϑδιο ἱμχοο 

προ ΟΝ 
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65 8810 πίομβὺ ἴῃν Ὕ ϑβθῃ, βοπᾶθσῃ ἄδβ Αθαβου]οθθ, σσοσϑ πιᾶπ 5 Υ Θβθπ 65 
Ἐπ ζοΙάϊηραβ οὐκοπηῦ --- Τιᾶρθ, ΒΌΣα, ΒΆγθ6, Βονοραηρ, Ν᾽ σαηρ οἷο, --- ἀπά 
ΦΎΓΩ πιοῦν ρῶηζ, Βομ ΒΤ. πτ" βου 05. ἄθὴ προ ΘΥυο οὮ θα. ἰδέ. Πθᾶ5 ρεἰβέϊρο 
Αὑρο -- (16 γεογπαμί --- βοιδαῦ οηὐνγοᾶοι ρ81 ποῦ, σσορθὰ ον ]Π]πηρ' ΟὝΣ 
Τ]μγουτιῦρθη8, ΟὟΘΥ ὙΥΘΠΠ 65 Βομϑαΐ, ὉπΠα 50, γοῃ ἄθι Προίτα ἔροῖ, ΚῸΣ ρ ΙΒΌ ρθη. 
ΘόππΘ ψοπθί, 56 δ 65. πίοηῦ πὰ 45. ἀϑαβθῦθ, βομάδυπ ἀατοιατίηρι ρσοϊβιϊρ ἀδὰβ 
Αδϑαβοῦθ ἀπ ἄκ8 Ιππορὸ απ ἀ16. ρϑηζο [Ππηροθυηρ' οὔποθ ΗΠ ΘΡΩ8; ἀοηη δ 
ΟΘ΄ εἰδίοθυσθθοη τα ἠϊομῦ γοη ΚΌτροσι πη 5] θη Βηπᾶν οζοη. ἀπ Ζϑαποπ 
Δ ρομαΙθθα: 5 ΒΏΠ.Π6. ηπανίοκο ππα αϊὸ ὙΊΘΙ ποθ ἀθυ ΖΔ]] θη. βἰπιᾷ ρα] !οἢ δαΐ- 
βϑβοροη. “96η6 ψυμᾶονθατο ΘΠ Κτα  ἀπγοθανηρὺ 81165, ποῦ πὰ ἀϊο ΚΚΌτρον, 
ΒΟΠΙΘΙΝ 516 αἀτνπρὺ ἃποὴ οἷπ ἴῃ αἀ16 Καππθσῃ ππᾶ ΤΊΘίθ ἀον Θθοϊο ππᾶ πηΐον- 
βομοίοῦ 8116 ρομοίπιοη 6] θη Θοαπρθη, ἘΠ Βανγοῖβ ἄθ ν ἰδ ἅϊο Ατί, σὶρ ἀδὲ 
σοίθιῖρθ ΒΘΠΘΡΌΠΟΙς 465. Ῥοίγαθ 10. 616 Ποναθηβεθίον. θ61 Αὐϑηΐδα ὑπ ΘΔΡΡΊΙΤδ, 
ππᾶ ἄθηι ὅδβοη Θηθοη οἰηᾶτνθῃρ, [ )οοἷ. ὩΙοδΡ ΠΡ Ὀοὶ Ἡοχβομθη, ποίῃ, βορδι ἴῃ γ7ο" 
ἅ16 αἰϑμοιμηηΐθθθ ὅθι: (ἐοἰϑύθθυγθθοι. αἀνδηρ (ον ΒΠΟΙς ἄδν Ἡ]Ισοη: , ἦν Κοηπθα 
βοίπο ἀδαδηϊθη“ (11 ον. 2,1) βὰρῦ αοῦ, ἄθηῃ 16 Βοβαρρθοη νοη ἄθη Απρθῃ ἤρ]6Ὲ 
παῃᾷ ἄρ᾽ σαὶ ἀτι έοη ἩΠητμοΙ οηϑαί οἰ τσαρᾶθ, Απᾶνο ΒρΙβρίθ]8 βία ΕΣ ΖΘΟΙΊΟΙ, 
ἘΠ185 τιπᾷ 16 ἅπᾶθγῃ μ6]Π ρθη ϑομοῦ, ἅϊ6 Αὐισθῃ ἴπὶ ΤΙΟΙΡ ρθύγθβθῃ .81π. 

20. «φψις. (ἀσπερ τὸ πυρ δυναμεὲν κτᾶται τὸ σῶμα αὐτοῦ ουτῶς καὶ ὁ νοῦς 

δυνάμει κτήσεται τὴν ψυχὴν σι ανταπαδι ἈδΆρ μενος αὙτὴν δ᾿) τῶν τὴς ἀγιᾶς Τριαδὸς φῶτε - 

ΕΣ ΜἘΠ πἰομὺ οὗνγα βρθη, ὅαβ αἴθ ἴθ] ἀπα α16 Ψ σμαμ συχοὶ ρϑηχ νοτ- 
Βοβίθαβθπα ὈΙηρθ βϑίθπ : μδὺ 6 ἄσοοῖ οἵ ρσοβαρέ, ἀδβ 516. οἴηθ γοῦ ἄθῃ ἄτγϑι {τ θη 
ἅδον δαί ἰδ. Μοίμοβ Βυδομίθηβ ποῦ Θ᾽ ΒΙΘΡ ὅδ5 66] θη σοθθ ὈΘΒΟΠ Θ᾽ 5. ὉΠ 
ϑαΐ αἷς ἊΝ Δηα] απ 5 Πρ κοὶ. (τὸ παραλλαχτικον) ὑπ ΤιΘΙ ἀθηβ Πρ οἱ ππβτον Ναβατ 
ἨΙηζανγοίβοῃ, ψνῖθ ἴῃ ἄση ΒΟ Ι ῥυγουύοῃ ἢ 9,08. ἰσα ροβᾶῦ οἷῃ ῬΒΥ ΟΙϑομον 1610 πηᾶ 
τῖρα ϑαϊογϑύθηθη οἷ ροίβίρον 1.61} ([ ον. 1,44) ἀπ 68 ρἱοὺ οἴμοι ῥβροῦ. απᾶ 
οἴπθῃ φηθαιηδὺ, [2610; 80. δύθῃὺ δῦ0 ἢ} ρΟΒΟΠΡΊΘΡΟΣ; ἄθὲ δυδύβ Νθηβοι Ααδη νγατᾶρ 
οἷο Ἰθροπᾶρ ἥθοίθ, πᾶ ἄθι Ἰϑέχίθ Αὐδιὴ δἷη Ὀθ]θυθπᾶθν (ἰοἰδὺ" (1 ον. 1ὅ, 4; 
,»ΟΣ φβγοἰίβοθθ Νθηβοι ἰδὺ τἱομδῦ ροΙβυ 08 ροϑδίηπῦ, (1 ον. 2,4). Ὄϊοβα Απ8- 
ατἴϊοκθ βΒό1] 6 ἀαρδι ΕΙηνγθίβοπ, ἀδ Ὅ6Υ δγβύοι Αὐτὸ (ψυχικονειναι) ἅϊ6 1ιοΙα6ι- 
ΒΟ ἘΠΟΠ]τοῖδ, α16. ΘΒ ΘΠ ΡκοῖΡ, Ἃ16. ΤΩ ΣΙ βοηθοὶ ἀπ ἀ16. Ν᾽ ορρδηρ Ομ Ἰκοῖθ φπ- 
μαοί. ὙΥ6Ι] ππᾶῃ ἀϊ6 ψουπαμ, ἄορ ὈΘρΤΘΙΤομᾶς 161] ἄθν Ξ36619, ἅϊ6 Τίοῖτα ἀπᾶ 
ἄοῃ ΟἸααθοη. ομαρέδηρι, τπηᾶ π8οὸ ἄθπὶ ΟἸδαροη. αἴθ 10. Τασΐδ ὑπαὶ ἀσσοι ἄϊθ 
Πραβα ἀ16 Οπαδοηραῦθβ 465 Οὐοἰδίθδ, ἀδτθομ αἰδ ποὺ θρασὺ ἀπ ὅ85 Τὐομὲ ἄδ5 
Ἑνδηρ τι, ἅ, ἢ, ἀϊ6 Εν κοηπύπῖβ ἄθν ΤυΙηϊ δῦ, 50. τηϑοηῦ ΟΥ ἀδθ ἴτὴ (]ΘΙ Ομ 18 
4180 Κατ. Ἅγιο 448 Εδαθν βοίπθπ [610 ἀνηϑιηῖβοι ΘΡρτ τ ἀπτοι ὅδ5. Επηυχί πάθη 
Ὧε5 Βεοηῃηδίοθα απ ἄσπτοι ἅ16 ΕΠΟΣρΙΘ, αἴ6 15 αἀἸθθοὴ σουθουρθη 1δύ, 5: θδΥ 
αϊρᾶ, 580 οαρτοῖβὺ ποῖ ἄθΡ ΘΟ αἰδύ (νους) ἀατοι βϑίπθ Ἰῃτη ἱππθυχοθηθηᾶθ ἡ τ]1οἷ16 
Κυδ υπᾶ ἀα5 Τλομὺ ἄεν Τααΐρηδαθ ἀ16 ἀπαϑεια Ἰηΐο]ρο βοῖπον Εὐδιη μον ἀπ Ζὰ- 
βἸϑῖοι 7ομ6 συγοὶ Τ6116 ἅδ᾽ 8618} ππᾶ ψϑρϑίηϊοὺ 5:8. ζὰ βἷπου Ταροπᾶ, σὰ οἷηθν 7οῦ 
ΔΌΞΟΙα Θα Εἰ κϑηηξηβ, 1Π60ΠῚ ΟΣ 5108} ττῇ [πομῦα ἀν Τυπιτῶν τοτῦ ὅδ᾽ Ξθ6 16 σα 2108 
γογοίπῖρὺ: σοὺ ἅἄθβ δῃ βἱδὺ 65. ἄδῃτ ἰχϑίπιο ΤΡοημ στρ παπᾶ Ἰζοῖπο Τ8 116. πι6 ἢ}, ΠῸΡ 
οἰ Ιλομέ, οἷπ 8 ἀπαϑεια, 61 ἢ ὈΠγΘΥρ ΡΊΟΠ 65 πηνσϑι 8] 8165 ὩμβἐΘ ΒΠΟΉ 85 Ὑ 656ῃ, 

ὥροία τἱὖὸ ΓΘ ἴῃ οἰποα (ἀρἰϑίθ, 12 οἴηοῃ πού ἄορ Τυϊηϊ δῦ; ὅδ5. σψιρᾶ 81- 

ἀοαϊαπρβυγδῖβα ἀπ8 ὩῸΡ ἴα Οοοΐθ, [56] (δ᾽ σγοβοπ Αὐἰογβίθβημρ ΔΡῈΣ 8118 66- 

τροβέθῃ ἴῃ πΠΘΌΒΒΡΙΘΟΙΠΟΙΒΟΙ ΚΘ 6 Πρ Κορ δὰ [δῖ], 16άθτα πϑοι ἄθπὶ ϑύδηα 5616} Ἰλ ΘΙ μο]Ὁ. 

80. »- Πάντων ὧν τὴν προστατείαν αὐ αγιὰν δυναμεις ὑπεδεξαντο καὶ τὴν 

συνεσιν τῆς γνωσεῶς αὐτῶν δπιγιγνωόκουσιν αλλ οὐ παντῶν ὧν γιγνωσκουσι τὴν 

συνεσιν καὶ τὴν προσνατείαν ἐδεξαντο. ἢ 

Ἐπ 6] αν τπ8 δῖον ἴδον αἴ Ἐπ θηπηπῖβ ἄθν Πρ 6]. οι 8116 ΕΠ]οτηοηΐβῃ, 

Θδρομᾶθῃ, Ναύαγθῃ, ὙΌΙΚοτη. απᾷ ἘΠΠΖοΙπθη, ἄστρο ΒΘΒοσραηρ ἀπ ψ  υχα υηρ; 
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ΝΟ δο λλοο ον δα λοι; «ϑοιδδομν χῶνς ϑδου οἱ. δέν Θομοῦ᾽ 

«Ἰϑοαλ λοὰν ἰδδύμρ ζς ̓ γδϑο τἰδβθο ρδλθαλο ον ογο 90) (οὐ, ῤδο,. ἐμὲ οδὲ 

ἰοδὰν οδθαδ ἈΡΙ χὸς ρομα ϑοῖο οἰδδλοδλν οὐ ον ϑοῦλοΣς - μμϑοὶν φαΐ 
ΟἸδουθοῦ!, ὁ ἰοδὰν ὼς, οδλόλοο. οἰσμο μιλλδαῦνο Ὁθρα ῦῇ ταῦθ ἔλλαςθο 

᾿Θί ιϑοδθαοῦ αϑομὸῦ κοΐ 9. δον μοὶ οο νι λῦλμο βοαροο οδυραδς ς ΒαΣΣ. 

θαϑο σ ἀς νος. ἰμαϑὶ «ϑοῦνο ὦ . ο., ΟἹ λᾶς. οὐδ εϑοιμααρασιθοο 

μμοῖμο βοιις, 6, Ἀδν [ζαροσλλο 9 δουνο μ539.. οι. οθο) μιαλοαλο μαϑαθϑο 

Βα. δ. μϑιο. ὥοῖος ῥα ζλαδς, μον δ. μοι μόδα δυξ μὰν δ ΗΜ .1οου 

οι δι, σον ρῶς ἄς  ο δ δ. λέλαοο «δῶν δνα μοὶ 

ΟΣ κρμθοο οὗδοοο ρίϑρο τὸ Βοῦλρ ὁ μν φαῦνο λοι ἠθο 98 μωυΐο 

λσος, λον ὡς τ,δδσο μϑνο ομο λοῦσα ϑοβν9 τσοὶ οἱ υὐο δι, εκκᾶωΣ 
κβῶδδ (οοῦνο) αϑο τον κὸν οβρέον λολδο ἰλακρουξθλον,, ἰδυθωλ τῶν Θιθοο 

« ϑμμλ 5. οιοδοί μον ΓΟ ὀμδοδο, βϑονι δον σμθκο τἰβούρθρβο γομθ ιοαθδο υὐοὐν 
. μας βμμυΐο . φομϑο βοὶο .λομβο σοιο. [μαδοδϑὸ μμυΐο ἱκλαο μωυΐο. ᾿ϑαδραϑὶ μμυΐο 

«Ὁ ὰ ἰαν κα θαθ. κ᾿ νν ῦο ὡδϑ» λα» οδοοὶ μ}) Ββομθ ’ςς δὶ οἷο 

οἱ τῶν οἰοῖδδν ομαϑι οἱ ΟὖΣ 9 ἢ ο ἰμο ὡὸ ΝΣνο Οἱμο «5 

οἶϑΣὺ Ῥο, ἰὼ ς5 Δουΐ "νόρ μὰ φομδο ὥοὶ λοῦλοι --- ςοομαθι ι λαοοομο 

«κδοΐο "μλϑιο λϑνάλαλο μαΐαθ ᾿ὗνοὶ ὁθ οο Βς Ἀν βοΐ οο «ἰδασξοεθ ὁ 
Νροδ οὶ ν κο. μοι αὐὐο ΟΝ ικλο νυ εῷοΐο “αϑαϑ κὔν οὶ ͵ οοοἱ »» δ 

κα ᾿ϑομ ἰμοεθὸς Νίσου λον Ἀὲ τ 1} θοῦ μιὰ ἰβϑόβδασο τἰλαδοςθ 

ὁθο ΣΦ ΔΣ ! φϑαῖς κῶν κοῦ μὸ οονο ἔκϑος Δ, κϑαθλλλθο ᾿ ΟΝ ΩΟΔΟΣ 

εὐἴοο ᾿οῦθῶνν νοΐ: ὥλυ οὔ ῥὸ οὐοουξολσο ΝΆ φομομονας δῶν οϑιῦλϑα ὁ 

ἈΝ ΝᾺ δ ΟἸλὸ ϑοβνοΣ οὐὐἱ ἰδαμο σοι οδνον ΑΒ ῤ τοῖο, ἰδαλνο 

βϑέδϑ ς ῦ μο. φὸ δδοΣ φϑοΐγ ΘοΣ οι, λοο "ὶ βοθσδου μα. μθδκο . ϑομθῶν, 

Ὡιςἅ βὰς .᾿ κο}. ομοξο ΟΣ οὶ (ϑοῦϑ.9) ὦ ιϑομδοὶ ωο ἐϑ ΝΣ 

οϑοῆλαϑο μλθ ὀέϑϑο. ϑϑιλ ον ὡὸ ἰροϑϑο οοϑιο. κοομαλαι οὐξδίο (οὐομθαςςς 

γιῦο ἤῥομα, ἰώ ῦο, [16.095 ὁρνϑ δΝυΐμου! ιϑοιξαδυςο οξἀσο εἰμωςθ» πα 

ως ϑο δ δ ϑοίο ϑῆοϑο ουναλῶς μάλ ϑῦννο,. μοο; βαροα ϑῦϑωο 

ἱδωσμυΐο ἀλο οὐδ 9 ἰδ λλοο (θυ σρϑί κρόϑομο ἰλοδι, ὁ δνο, ἰο 
«1 (ὁ ἔπι ἰδ αὰ ω ϑοῦ ολολδουοο οὐ ὡδὶ δ, ὡς ΟἿΣ ωοο 

ΠΝ διο «9  σδς,, ̓ ς τῶνον ψοΐ το τὔνϑι λαδον οἷο οἰκὰα «ἱο Ἰϑρᾶν ιἰο 

Ῥτθ το ον ρος δῶοο καόμδαο λαγθον ἰυοῦ» [δα αῤ κῷ ἰδιάυυθεθ ἕὰςςς 
δ Ῥρο δ μὰς οασιλδθν ὥδοροο ἰοο ὁ σον αθ {μον οϑὶ οὐ 

ἱ τ ἶμθ ὦ μοϑον μοὶς ϑοὶ ὥθϑο νὸς έλλροΣ βέθθα βὰν αὶ ἐρο Ῥερῶδιϑο 

«δαθκος ἰοῦδαν οὐξα ἀϑῦογ οὐδι μοΐο δ ἔμααο ἰδ ἰλαθν  τοῦο9 
ἴθ δ Κ. ιϑοιβῶν αϑδυΐο :μομοῦθδο» ὁο ΘΆ ἰδυνϑῶς, αϑροδο οὔ ο 

Ἀν ὁμάασς οὐ } αϑα9 ως Οὐ οὐ ο δ λλαδαν,, οἱ οοὴ το Ἱ Ῥ39. 99] «Ὁ» ῳῷ 
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αθῃ οἰμζοίποη ΕΏΡΟΙΏ γοτὰ Βοπόρῥον. ἀηνουίσδαξ τγονᾶοια ἰδὲ, τγίββοη 816. δΌΘΗ δ 
Βοάθαναπρθοῃ, ἄ85. δαγαπι ππᾶ Ἄοσα πἀπᾷ Ὑ) 65.810.  δγάθη ἀσοῖ βὶθ Βο]Ὀβύ, α168 
1ὴ ἄδγ Βομόρίπῃηρ' ἀΐοπαα, ἴῃ ὅθι" ΕΙτθηηξηΐβ δ᾽ πα ἈΠΟ. σαν ΟΠ οπαπηρ' ρο  μχῦ, πδοἢ 
ἄθῃ δ͵ουύθη: 5,816 βηα 8116 ἀϊθμβέθατο Οἰοἰδίου (ΠῚ ν. 1,1.) ἀπ »ἀατοῖ 16 ΚΊγοΠΘ 
5011 ἀἴα ν]ο᾽βοίἰρθ ὙΥ βἰβηο: Οοὐΐοα ἄρῃ Ἡουυβογαξξίοη πᾶ Οοπδιξοη Ἰκαπᾶ Βοίδη 
ψγογάθῃ" (ρῃ. 8,10) απὰ , αἴ Ο πο τηπίββο οἰξος τχοράθῃ βοὶξ ατἄηδαηρ ἄν 
610 σοι βθίμθῃ (ἐϑβομδρέθῃ. πη Ὑ υβυϊπαηἷ5 ραβομβδαςα (δπι. 1,90). , Ναοὰδ ἄθδυ 
81165, ἄθββθῃ Βοαθαξαηρ' βἰθ ΘυΚθηπθα, ΒΆΡΘΩ. 56 ἀπο ἀδ5 Ἐτβουρθατηῦ ἄθον- 
ΠΟΙΏΙΏΘΗ “ 1βὺ 81 810) δῦ; ἀθῃῃ γομη 8116 ΖΡ] οἷοι. 8116 --- Οἤπ6 ΟἸιθαβναπρ; πᾶ 
βεβοπάθγ Αηνγοίβιπρ' --- θαβουρίθῃ, τάμα θ οἷπο ργυοβο ποταππηρ' ππᾶ ΝΟΥ ΨΕΡΥ ΠΡ; 
5ὰ Τὰρο ὑμοῖθα, Εἰ ριδὺ ΟΡθυβέθ ππᾶ 65. ρἱοὲ Οἰδυσαιέθη; ἄδα ΠΟυρβομξ ἤΠ6Ρ ἀἴος 
ΜΟΙ «. Β. ἄϊθ Ῥούβου, ἄϊθβου ἄρον. οἴη ἀπάγθβ, αϊθ Ονίθομοη; ΜΊΟΙΔ6] μαὺ | αἴο 11" 
Ἡδορτγᾶθυ, Οδρυῖθὶ ἀ16 Κίτομθ σὰ βομξνχοη οἷο. ὙΜΊΘᾶΘΥ οἴη ἈΠάΓΟΥ Βαῦ ἄϊα Τιαδε 
ὩΜΘΙ 5108, πη ὅ16. οἴη σοίηθα ΝΙΘηβοιθη ἈΘθοι ἄϊα οἰπζθίποπ ἘΠΡ6] χὰ Ἰοϊύοι ππᾶ 
Ζὰ Ὠδβοῦρθα; ᾿6] αἰ ΘΒθῺ γουβο  θάθηθῃ Τἰθηβ ]οἰδέππρθη ΚοΙητηδη δἷο σα ἄρῃ δηξ- 
ΒΡΤΘομομάθη ΕἸΡ πη ῃ]ββθη ἀπα βἰοίρθῃ 50. ΖῈ Ὑο]]θπάσηρ' δὰ. ΑἹ5 Βϑίβρίϑι 
κόπηθα αἴθ δἰπσθίηθη Αθιίον ἄθ ΚΊΟΒΟ ἀΐδηθη; ΟὨΤΟΙΙ 8116 γογὴ Οοἰδίς [16- 
Ἰρμγέθι τηλῦ ἀν᾽ γ υνγα!υππρ' ἴῃ ὅθι Ἰζίτοια γογύγσδαῦν οἰπᾷ ἀπὰ χη ἄον Τιοῆτα ΡΟΡ 
516, 50 δῦ ἀ00ῃ ἄθι οἷπθ Ῥύνίδροι, ἄρ ἀπᾶνο ΒΙΒΟΠΟΥ, ψυίοᾶον οἴηθυ Ρυίαδξαν οᾶδι. 
ΤῬϊδίκοι, ἀν οἷπθ τοι πῖρὺ, δι απᾶρα θην, τσίθᾶθν οἷπ ἀπᾶρον Ὀνϊηρὺ ἄθη ΑῬ5ο]αβ: 
ΒΘθΤΖ 850 τη} 18 68. 510} «Δπο]. ἀογὺ νου δέ] ]Π6ῃ, 

«᾿- Τριὰ εἰδὴ 8ότι τὴς τῶν ἀνϑρωπὼν ξωὴς, φυδικῶως, ὑπὲρ τὴν φυδιν 
καὶ παρὰ τὴν φυσιν" δυὸ μὲν κατὰ τὸ του δου ϑελημα εν δὲ κατα τὴν ἀμδλειαν του 
ϑεληματος αὐτῶν. 

ΗΐοΡ νγοϊβὺ δι νθαον ἀϊα ΤΌΡου ἀδταα ἴῃ, ἄαβ τὶν, οἷπθ ΒΡ Κη πὶ Δ Π1ρῸ 
Ναῦαν, ραύγθππῦ νὸπ ἀθυ 1,61 ΒΟ Ἰτοῖ δ, Βαρθη, 88 ρομῦ δὰ5 θυ Ὑυβ μα ομη δὶς 
ἀοΡ. ΥΠΠ]οηδύγιθθθ. Ποῦγοῦ. 686. 5ἰηα ἀτοϊίβοῃ. ᾿ππιηθῖ ἄδα Τίοθθη πο ἄδν 
Ναΐασ: ὑσοππ αἴθ πδ τ] 8}8. Ὑ θυππηῦ ποῦ οὐ ὉΠ ποῦ πᾷ ὅδε Ναξιτροβοῖσ ἴῃ 
ὍΠ5 ὨΙΟμὺ ροβυῦνυ δῦ ΒΟΠάΘΥΩ. ὙΥΣ, ὙΠ6 65. τϑομῦ τπᾶ γϑυη ΠΕΡ’ 15ὺ, ἄθιη 1,610 
ΒΘΡΘη, ὙγὙἃ8. 6 Ὀγϑαοηδ, ἀπδρὸ ψοργδηάδοῃ ΠΙΘροη, ψγὰβ τὶν πἰομὲ ΧΌ]16η, ὉΏΒΤΘΙη 
Νδομβύθη πίομῦ ἤππ, δὰ ἀον Ογαάπαηρ 46. Βομδρῥθηρ, ἄθα ΒΟΠΟΡΡΟΥ ουχθηπθη, 18 η 
γ0 δ ́ 16η ἸΚτ βθη θ᾽ γθη. 818. ἀηβτου ΒΟμόρίθυ ἀπα Ἤθυτη πᾶ 61] 41165 Θ΄ αξθη 
Δ ὑπ8. Δ8. ἰβὺ ἀδ8 πδίαχσροιηβο ΤΘΌΘη 4116} Ὑ ΟΡ βνγαβου. ἄθπῃ »88. 5διξ 
ΒΟΒΟΙΣΊΘΡΘα δα ἴῇροτῃ Ηογζοη" (ΠἸὅτη. 3, 15) ἀπᾶ ὗν ἀϊο Οδυδομέθῃ 1τϑξ ἄς Οοδοῖζ 
πἱοδύ ρορθθοη“ (1 πη. 1,9). 16 ἀϊο ἴἶθον ἅϊ6 Ναξαν Ἰϑθθη οἰπα αἴο, ἄϊα ἀδῃ 
βέθ]θη ὑν8ρ δυϊβνγᾶτιβ ψᾶπαο]π; 1ἢ. ΤΘρθη 15 ΒΡ ]6} ἀυθνμ ἐπ ΠΟΒ : δα Βδθθη 
ἴπγο Ἡοϊπιαῦ ψου]αββθη, 510} ἴὩτοβ Βθδιῦζθα δηΐξδαβουί, δἰοι νὸπ 8]1ὸὰ ἰοπαβ 108- 
δοβαρὺ ἀπᾶ θονγϑθσοι ἴῃτθ ΗΘ] ρ]ζοῖς ἴῃ 8110: ΒΘἰπ]ιοῖδ; σεαθὶ ἄδ5 ΞΟ αὔδα [ μαῦϑα γι" 
5186 (8 ὟὟ Δοίρῃ, βύαύῦ ἋΟΥ Τιιδῦ ἀὰς Εαϑίθιη, βιαςὲ ἄθα ΨΥ ῖνΒ ἀϊο Ἑχηδᾶς, ἄον 
Ἑοιλᾶ θοἸκαμαρ Ρ 516 πηδο 1 βθῖρ᾽ οἶδα πὰ ἱπϑρομοίῃ. Β6ὶ ἅἄονυ. σονίπρϑίθη 1 ϊβαῖρ- 
Καὶ 1π ἀθθοῦ πα ἴτὰ Βοϊζιμηρίοπ ὅον Βὔβθηῃ Οδαδηϊοη βἰπα ὉῚΡ γονίογθη --- 811685 
Ὧδ5 πη ποο}) πᾶν θθ τηϊίβϑοη Μ1} πὰ ἅδον Ὑ Δι μοὶ ἀπᾶ ἄδε ΟἸΔΆΡοηα ΟΠ Ι ΞΕ 
116 ῃ βΘΡη ονύγδρθη, τσὶ ΒΟΒπΊ8 0}. ἀπ Βομθηᾶθ, Βομ]ᾶρο απᾷ Θθνίθθη, βορᾶν 
ἄθῃ Πα, Α1168 ἀδ5 δῦ, ἄθον α16 Ναίαχ , ἀδῃῃ ἃποῖ ἄδε Βομδαθη ἄρον (ἐοἰδἔδα- 
ἄϊηρο ψουάδη θη τνἱ ὅν Οαπϑάθηραθθ 465 (ἰοἰσίθθ, ττῖο βόμοι (6. δτοβα Ῥαθ]αβ 
ατι8. οἷρπον ΕἸΡΙΔΗΤ ΩΡ νΟΥΒοΡ ροβασὺ πδῦς ἀατο 16 απαᾶθ Ὀἴη ἰοδ, νγὰβ 108}: ΟἿ. 
πηᾷ ἸΘΒ γουτηᾶρ' 8105. ἄστρον ΟἿ», ὍΟΥ τΏ10} βἰᾶυκὺς (1 Οον. 1,10. ῬΆΙ]. 4, 1). 
ἍΝ ]1άον ἅ16 Ναί" βἰπα 8116 ν᾽ θ  βομθη Βομδη ΘΒ Ἰκοιίθα πᾶ ἀ16 Βάπαθ. ἄρτον, ἀϊο 
ἄϊε ,» )ϑιγμολύ Οοὐΐθ5 ἴῃ Τιΐρο νουγϑηᾶοι Βαρθη ἀπᾶ ἀϊθ Οὁδομηδρία νὸν ἄθπι 
ΒΟΒΟΡΙΟΣ θἤσθη, 1ῃ} δ ρορθῃ 616 ἘΡΙθ π18. νου ἢ βύθ ΡῈ πᾶ ἄδ5 πῃ, νγὰβ 
διθοῖ πὰρ Ζὰ τϑάθῃ βοιῃδηα]Ποῖκ 15. Ζνοὶ Ατίθη θα Ποῦθη5 βπα Ὡ80ὴ (οὐξαβ 

ἅγπΠθη -α ὅδ8. πδοὸῖ ον Ναί ἀπ ἀὰ5. ἄσον αἴο ΝαδαΣ -- : οἷη8. ΒΟ ἸΏγοπΙ 



12 ν. ΚΠΑΝΚΈΝΒΝΠ, 

«ϑομάθι [λαλλθοολο υοἱ ἈΝ. μῦο εἶμ ῥο ὍΣΟΣ οοὲ οὐο Οβκ9) 99) τὸ εἾΘΩΝᾺΣ 

ἰδωλδρο Οὐδ κῶνομπ ὀδον αὐλογίο, ἐμῶν, δον αὐ ον ς κῶνοι «οἱ κῶν οΣ 

εἰδλαν ἰωθβι ἈδΟ ζϑομαθα ἡ 90} 6 λαβοϑιλο ἰλμοΐ ἰρομβο. ϑο ΟΣ 5) ἰμθι βθν «ϑομαοι 

«οἱ βίϑον ς φοθνα, ἢ ἤμεςθ ὠροῦδοο ον δον οὗν κοΐ ἐς. «Ὁ. οὐλο «ὦ }ω 

τον γον τ βθναρου κοι μαϑαϑ μὲ «λαῶν, ὀθν φϑμο οσοι, τὸς βφνθοο 
μὶ εὐροςϑς, «οοῦν. ψρϑϑδδο τϑίδλου ον οι» ῳομααδοας ΟἿΣ »- μουΐ; . μοὶς " 

} ὀθνο ὁμδο ὡᾧΣ ἰδωβοσας :ἠοῖν. ὥοο οΐο. ἰ70Σ ἐρομοΣ βέϑθοο ἐς, 1503 "μω 
ΔΑ τωβθος βδο οβον ρον εξ ον ϑϑ τλθμαο ῥραλοο .:ϑ9 μιοὲφ κου τμοοθδθο 

72 ἀδάλα, κακὸ ἐμ ὼς βοθαραςς. 9 μοὶ κολ» τ) δος βϑϑο τὴ, 

μμόξϑ οὺὺ δ τδοοῦο δυβωλοὶ» εν ϑοο οἱ κῶν, ἰκϑοὶ οὐδλούλαδος ον ο κοῦ φάθ 

ὁδὸς μοούδδο ἰϑοομβοασο 690) οἷς, ᾿ϑδνῦαα οὗ) οὗν οι κοοβλοϑ ἰωμ. ομο Σβαυϑυυ 

ϑομν καὐόν ὡδοάλος, τ ιθοοΣ ὑθναοο; μαῦαθ Μὲς δυυυοῦ ὀβο. φϑβθο ᾿αθς 

. λάϑῦςς, ὀΐβαις, οοοὶ φϑοῦδοο μεθ ι950) «οἱ εἰδαυ ο ἰλααϑὲθ ακοὸ «ϑοιδαδυῦ, 

πο τ Νοδο οομαθρο ῬΘΑ͂ΝΟΣ νοῦ δ οοβνο 999) «αὐ δ υ 

Ὁ ῸΣ βλυον, . γαλῖνῶ ἰραθθ λάρος δύλμας 9 οοὐ διὸ ββς9 μοῦ, αλοαῦμθιο 

τοὺς τ Ὺ} ἰο ΟΝ, μὰ»  ϑοας 9 ῥα, νοὶ Οὐ. Δλωυοὶ οἱ 

ἰϑωδοο μη ων οοΣ ὁμδο μος. δοὸς ἰδϑμν ἰδ «μοὶ ὀῤο. ὅομδο 

εὔιον ἐὸν βιοδϑον ἰδμο θοῦ νς μον - τ Ῥω }45. ὀβόμέδοςς . οοῦδδοα ὁμαῦος 

ἰδομο ἰϑϑν μαθ μχὸ εἰδωδθῦδοο κ ρόμοοο ἰδαθορυῦμο φόρον τἰδυξα 

ὀιλομθαςς νυ νφϑο ΑϑῦλλοΣ βοδδο» ολαξς οὗνοὶ μθ ἰοδλα μὸν, ὁμοϑὸ) 

ὀιδδμο ἀοξϑ» Ἀϑαρολν μοὺς εμδλο ορμοὶ διξοξαλθςς, ἔλ9}}} οῦδοο [5 ». 

᾿γο. φϑο «οξϑοδς ᾿ωϑῖΐδδοο . οὖν. οὐ Ἰνφο ἰωυ ἕλος τορος ἰδ " [χοῦς 

μιο ἰβοιαλθο ἰϑοιο δο οοὸς ῥοῆοι ἀθο οἐμὺ ὠὐοξῶ δι ῦδλο [5 (ομοα, ιΘίο «λϑ.ο 

: «τὸν 1.9.9) μαώξ τος ον {.ϑϑο ον » Ο»Ἰ λοδαο το 5 

μϑὺ βοομ ἰδαυμο ἰδϑομ (οἱ βιϑονςς, ὀιλοὸς, Μημθῖν. οἷον ἐγοςῦ ἐόηο βολοΣ βααο βαλ 
"Ὁ ϑδοδδδο θὶ θα, οὔ βοϑοὸ τἰμομ, βαοῦ ὡσυϑ ἰδαυλο γο. ἰδώσυδας οὐἱ -- 

εὐόθι" ἰλαλον δ κυ ς Ῥρο Ῥμο ον ἡ 99ο Ὡς ὧν δος. ὁηθθαθ μκὸ 

49) βο άδδοο οἰ αδλοΣ ᾿αῦο ἰμοα τοῦ ἐὸ μῶν ἤο. καθῦς, μῦν 99 

“ονϑ δ ονο . μλϑῦο δ) κῶς υϑϑο [915] ὁ αϑονυ μα . οἷ. Νιοϑ 

ὦ ἀο τωλᾶ ἡ 5. ὡὸ δδνο τἰλοδν, κρθθ οὔον 9. μον οοιβ ἰμάλβο 

Ἰδοιλο ἰομδὶ, «οὐ ἔμδὺ ᾿ς ’αοδο ὡσδιθροο βαζθ οἱ τρβο «ἰβαιϑηδοο 5 Αϑιν 
μρο ββοαο Ὅσο και μο οι. κὸν ἴοι εἰδούφοοῦ ἔπος ὅο μον. ἰοροσσθοο 

τον ἔδυ. κὐυλοοο ονϑοδς μας καϑαλνν Οἱ νῥϑο [λο ᾿διλῖθο οἱ ΜΠ. κουρϑ 
ἰγομόϑο .οὐλολοῦ ὩΣ. όμναο [οὐὐομκα ὁβλ9 βασος εἰδαυῤου [ϑμοιβϑοο εἰδϑυθου 

ἑλοῦ; μὰ ὡο μϑς, ὁ οἷλονι », γα οὶ ᾿βακθιροίο  ρρῶο ΩΣ ἐϑ ἢ θῖν 

μὲ ΟΣ ἰαλοο φοβοῦ χϑανςο ς λυΐ τοῖς νοὶ μβῶλϑ σον ἰμϑος εἰο Πἰ «ὐοο δὰ οο 

λθυο) κιζο «ρϑϑολΐο ξϑο εὐομαο οὐλδίο ΑΞ ΘΟ ς Ια οἱ ὑϑάϑοσα, 
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ψοιϊκοσύθη Π]ΘᾺ. ἃ. ἢ. ὅδ μϑρθὰ ἄθηθν, ἅ1ϊ86 ἄθιῃ ΨΊθϑι ἀΠΉ]10} βἰπᾶ, Τὰ ἄθη 
βοϊάθῃ ϑυβύθῃ ΠΆΠΘΩ. δθμπητηῦ 1Δν 16 τὴ ἄθιι ἄθ8 Βομόρίοτα Ἡθοτοῖη, 1πὶ Ἰοὐσέθῃ 
Ἐ4116 ρομὺ ἴῃ ἍΠ16 τὸ ἄθμι ἅον Πϑχηομθῃ. ᾿ 

82, (ὦ. -: δῶσπερ οὐχ ἂν ὕλαν τρδφουσιν τὰ σωματὰ ἀλλὰ ἡ δυναμις αὐτῶν 

ουτῶς ουδὲ τὰ πραγματὰ αὐτὰ αὐξανει τὴν ψυχὴν αλλα αἱ τῆς τῶν πραγμάτων γνωσεως 
διακρισειφ. 

ΝΟ ἠϊομὺ ἀδ5 ἸΚοτρϑυ!ομο ον βράση Ὀίηρο ἄθη Τιοῖρ πϑηνὺ βομᾶουη αἷα 
ἴῃ 6665 Τῖηρ' θοβοηᾶθη8 σοῦ Ναίαν ροῖθρῦο Κναΐ, ὅδ5 ΚΌΣΡΘΥ ΟΠ. δὴ 516 ΡΟΣ 
80 Ὑγθηΐρ; 18 618 ϑέθιπιθ οὐον 685 1Π101χ5 πᾶμινύ, 88. σἱθίμηθεν Τίηρο ρὶρύ, ἅϊθ ἄθῃὶ 
οἴθοη Τ6 10 σάτῃ Τθθοη, ἄστη δηᾶτοη χππὰ ΤΟᾶΘ γονῃο] θη, ἀουηπϑοῦ ἄϊ6 [ Ὀθβοπᾶβτο 72" 
πα], α16 (ἀοὐὺ 1π ἀδ5 ἸζὈν ρου Π6. ροϊοσέ πο, ἀπ πνχαν ΤΣ Ἶ0ᾶ65 ΤιΘρθονγθβθα. 
αἴθ 1δηη χαὐτἄρ] 086, 516. ἅτπὴ ΠΘΡοπ Θεμἅ] ὑπαὶ πᾶῃνθ, ποῦ ἀθον ἄδ5 ἹΚΟτρου!ομο 
δὰ ἄοχ ΠΙΠρ6 --- 850. 1805. δποἢ τὴξ ἄθῃ τηϑη 1] ρα] Ἶ σΘΏ, ὑγοο 5! ροίομδη ΠΠαξθη, ἄορ 
νγϑίβθη ϑομδρ οι ἴθ ἄον Ὑγ 6]0; 518 πᾶθμισθῃ πᾶ [ὔγἄοτπ 18 56616. ρδίβεϊρ ποις 
δ 516 ἢ, βομάουη ἄἀδ5 νουθίδησηϊθ. τῃτοΡ ΜΟΥ ΒΟ ΙΘἀοημ οὶ μα 1856 ὙΙΚααρ ΒΡ] 
ἄθποη, αἴθ ου]θαοιοὺ πα ὑπαὶ 416 ἘΒΠΙρΊκοΙῦ σοἰβύρθῃ ΤΙ υβομοίάθης θοσιέζοῃ. 
Βουδὺ τη βύθη 18. 8110 Ὑ ρπαηξύνγοβθη δὰ8. 46Ρ Βοίγδοϊβθαηρ ἀν ἐξ ρΊΠοηοη Ὑ αμᾶοΣ 
ἅδον ρου! ]ομθη ψουβθμθηρ οἷ ππᾶ ἀΐθθ6]ρΡ6 Ἐ]κοη 18. ρανπηθῃ,. 16 Τι6ῖθ68- 
650} (οὐ ον α16 σωματικοι) γγοτᾶθῃ, 10 α16 ΤΊΘτΘ, παν 16 0]Π10 0 σοηξητύ, ἅ16 ΘΟ οἰβέρο- 
γγ 86 (πνδβυματικου) ὉΡΟΥ δαοῖ ροϊδύϊο, 1066 ὭΔΟὴ ἄρῃ Ζαβίθηαο 96 116} ΘΙ ΠΏ 68- 
ὙΘΙΚΖΟΌΡΘ, 

88. »΄ «τ ὡς 85 ΗΒυ ΘΓ 50. ὙγοΙδο. ἀπδ: 

Ἡ τῆς τῶν λογικῶν γνωσεῶς αὐξησις δῦτιν ἐν οραῦδι τῶν φϑαρτῶν τὸ καὶ τῶν 
αφϑαρτων" ἡ μὲν γυμνασια αὐτὴρ ὃν τοῖς φϑαρτοίς ἢ δὲ τδλδιωῶδις ἐν τοῖς ἀφϑαρτοιρ. 

Ταῦ ἀδβ νανβίδηαιβ ἀο. δομόρίαῃρ, ἄϊθ [6115 νουρϑμηρηοι, [8118 πῆν61- 
ΒδΠΡΊΙΟΙ. ἰοῦ, τγδομβὺ αἴθ 58616. ἴῃ ἄθν Εν κοηηξηῖθ, 6 ΑἸ Δηρθαη οστιοηῦ μδὺ 68 
χα ὑπη τὴν θη νϑερ δ} ΡΠ ομ6η. ΠΙηροι 46. 616, 16 Ψο]]οπατπηρ' οαρέδηρι ἀϊ6 
Ἑακομηθηῖβ ἄστοι α16. ἀν υραπρ]]ομθὴ ΠΊηρο, ἃ, ἢ, 6 γο!ομάσπηρ οὐσομπὺ. τηδπ 
ἄδτγδι, ἀαβ ἅϊ6 β8616. α1ἷ6. ππγορραπρ] οι Ναΐασθη οὐϊσθηθῦ πᾶ ππξονβομοίοξ, 
ἀυοτϑῦ βομβδαῦ ἀ16 ὙοΥθμσμ Ὁ 510}. βο]ρδῦ ἴῃ προ ΒΟΒόημ 6 Ὁ ἀπά ἀαγοι ἴῃ γα Ἐοίηβοίς 
ΘΌΘΒ ἀϊθ ἀρυῖρθη ὑνουρϑηρ]] ἤθη Ὑγθβοη; ἄδπῃ ὑριδῦ 516 ἴὰ ἄδ5 Γλομὲ οἴω ἀπ 
ὉΠ610ὺ ἴῃ βοίπου Υ οθμθ βύθῃθπ, - 

84. ἑξφσις. όσπερ ἡ μαγνητιρ λιϑὸς δια φυσικὴς δυνάμεως ἐν αὐτὴν κεκρυμ- 
μδνῆς τὸν σιδηρον πρὸς αὐτὴν δλιδι ουτῶς καὶ ἢ ἀγια γνῶσις τὸν νοὺυν τὸν καϑάρον. 

Ὑ 6ἴοβ ἐγθβδπαᾶθν πὰ ὈΘ2Ι ΘΒ Πρ ΘΙ ΟμῸΥ ΒΘΥΤΘΙΒ δὰ. ἄθν Ναξυτ! [ ΨῸΣ 8118π|, 
Ἰομρῦ 6 Ὅη8, 80116η τ] ἄθν Ῥ ΘΙ Π 610 ὩϑΟΒ]ρΘη, 8186 ἴῃ πΏΒυο 5616 φσᾶρθῃ, 8116 
ΒΒ Πα Π ΟΠ Θη Το ἀθηβομβαβίθῃ δὰβ ἴῃτ' δεὐβοσπθη. Δ 6 πῃ αἴθ 56616 τϑῖῃ ρϑχοσάθῃ 
δῦ Ὀορτηπῦ ἅ16 ΑἸ’ Βα ρΒ Εν ἄθ5 δύο ποθ, δὰ8 θη ὅ85 ΤιΘθθη αὐ Π0, σὰ πὶ σῖγα: 
Θ᾽ χίθηὐ ππθ ἴῃ 616 Ἠδῆδ δῃ. 516}} πὶ Ἰβπθῖὰ τγαπδουθδτοι ΤΥ πη Οἰδυοίθ, δυμϑθὲ 
ὍΠ5 ὮΡΘΙ 8116 ΒΙΏΠ ΘΒ ΠΘὨτησηροι, Γητ᾽ ἊΠ5. οἷα ἴῃ ἀϊθ ὙΥ οἴγθ ὅθ ΤΠ που ον βοι- 
1ομοα. ΑἾβο, 10 Κίπρθῃ, αἴθ 1 1η ὅθ Τρ πδηᾶουῦ, ὅδ πὐθθμθη ἀπᾷ ἀϊ0 
ψευχιοκπηρ' ἀπὰ ἀἂ5 Ατιροηγογάτοθη ὑπ αθῃ νἱβίοπέσϑη Ομ πο] Κὔππὸ [ἢν 
ΘΌΟΝ Βρᾶχθα; ἱπὶ (ἀοἰδίο ἥπᾶοὺ ἄδβ Βοίθῃι βαρὺ απᾶ ἀηθρο ΨΟΥΒΌΏΕ ἡγοῦ 1πὶ 
Ἡϊταπιοῖ. οἰ, 1ῃν Βοίγορθηθη, ψ͵ὰ8 8614 1ἴῃτ ἴπὰ ἰστύατα! Ἰππιβομδὺ βομδαῦ [ἢν 
ταὶῦ γοσαγθμίθη ΑὉρθὰ πμα βἰδύγθιῃ ΒΙ1ΟΙΓ : 65. ἰβὺ οἱΐθὶ δαϑδηβνγουῖ γ011 ροἰβιρθη 
Ἡοοβαΐθθ. ἘπΙῸῚ οἷρηθθ ὐθυγίϑβθῃ σουρὺ ρθρθη ΘΌΘΒ; 65 βέβοϊὺυ ποθ ἀϑμιηλου, 
65 δὲ τὰν 6 δομθίῃ Ὧθ5 (ἰοίγοῦθβ, οὔπθ α16 συ 465 Θοἰδίοβ, ἅθ ἀδ5 ΗδΡΖ 
οναπίοκύ, Ὅοημ ἄθΡ ψουρδηρ 56]ρθὺ, ψῖο ἄπ οἰηροθίθηβθ, 1ὩΠΘΥ]ΠΟΒ δῦ, τγὰβ 
Ῥταμκϑῦ ἀὰ ὅδ την ἄθῃ Ααβου μοι Ηδτο, Μδηβοι  Ὀθαρα ἄθίῃβ ὅ8616. ἴῃ 
ἀοιηαὐίρεν Βαβο, πϑοῖθ, θοΐθ (1168. τπϑαϊυϊ6:6) ἔσᾶρα ρϑασ]αιρ' ὯΔ8 Κσθαζ, ἄδηπ 
5.6 110 510} ἀ16 Ἐροὶπμ δὲν θ61 αἷν οἷπι ἀμ ἀυγοϊι 516 ψ Ια ἀθ᾽ (ΘΒΘΣ 6) ΚΡΙΘρ6] βἴββυῃ, 

Ανπδιάιπηροι ἃ. Κ᾿ 665. ἃ. 7185. χὰ δ ύϊπροπ. ΡῈ]. -πἰβέ. ΚΙ, Ν, Β. Παπᾷ 18... 20 
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1δ4 “. ἘΠΑΝΧΚΕΝΒΕΠΟ, 

τσὶ ϑρϑο δ [ϑ3θο. 'υμο ἰδμοδο [(6..ον ὡθο.. μοκο» έλθλοο.. πα. 

Η᾽ οἶμον. βο με βὸ οἴμβαϑ. μο (ον βθοχο μ΄. 1919 μς ἰγϑι. ὀβνων ἢ’ φϑοΣ ονο 

κῶν αν τἰραρδοας αὐλαν οὐόδο, οἰο, μοὶ λας θα οὐ ῬῊΞ «λλϑο ὀῶνΣ Ἀ εβο 

οἰ ομαο οὐδνῖν .α» ο]ω.55. 195 ρευΐο ψγ9 μς ον οἰλοοιδαν το ἰδ. 

χὰ δμωο οἷδωρθ, οὅ ας δς ἰΔοὸ ἰὼ «οοις) το μοΣ λας Ιδδα μϑοὶ οὶ 

73 μὸ' Θλο οομδοΣ ἸῈ5. ὦν ἰδδαδλοῦ μένα υοἱ δαϑι; μδοῶν. οὖν. μαλῶο 

'ωω ὥνοπ βαϑδο κο μόνα το ΝΣ σον τλαῦςο μων βιρϑῖνο ᾧἹ ΥΤΟῚ 

φομδο .ϑθο) ϑίο -- ἄἄδοο Νείδ κὔνοιϑ, ἔμμα, βῶϑαθ . ἰδας τλϑ ΘΘΟΘΣ 

οΘὉ᾽ φοβοῦ ῳοιαθαν ἐἰλαχον θα ἢ ὠλλοοῦ κδ55. κτδο «ον τῶ Ῥρθοῦ ὦ 

μωοοῦ ῥας ἡ ἰαραὺς κ 5} ΣΌΝ ἰω9 -ονοδ ον μοοι ιϑίο ἰον . ρὸν ᾿αυὶ ὡο «Ἰὰς 

ΣΝ ὡΣ οἱ “οἱ τως ὁ ϑομλὶ ἰδῶ» βοδοθ ὡς μοὸ ἱμὺ ϑομϑ :μρ 

ἰϑομν ομβϑϑλο ΣΝ δὸς οἷ. , ΑΘ 5) μόδλο ἰδλλο ῥὸ μοοῖδυῦ Ὁ οὶ δος θα 

μὲ «ὡς ο ως 9 ἔδρα γαλλϑ ἕδο» λᾶς ἐ5. Θγο υτῶϑ Ι: παρ ῷὸ ϑ.ὲ9 

οἱ ἰᾶτ», δον, οἷν μαλθο κῶς δμο «ἷκουΐ φαθο οομὰο οἷο δυο οἷο 

λωΐωυοῦ ϑ.μιο ἕκῳςς ἰγοιον .ἰμὸ βοϑι» ἱδδωρο οἱοιδοξϑος ὀἶδνις δ οο.  βήϑο 

ὥοο τοον ὡς βθνοοο μον τ ρρνδδοοδο ροιπὺ μήν αν, (ϑίο οἷ ον »νο 

ὃ μὰν ἰλβϑαιδο. ροβνϑορο μο ὶ άϑεδν ς ϑῦδνο ἕκὰς, μοι λλο ἢ) οὸς {οὶ 

οἷν. Ἀϑορ οἱ δοῦθ, θοῦ μασιν ϑῦον, ὁν Ἄλοο ἰδδϑδδλο, ὍΘ υβλο οομσϑΑΣ 

ρον, ἔνρο ἡρβϑο ἡ οὐνθαδι μοι ῷ βοαθΣ ορνο) ὧδ) 1. μοὺς δ φθο «οὶ 

(9 μμο νοἱ «22 δῶρ βθαθο ϑϑυ ἰφο  ῤ39 ΑΒ ας τϑο : βοαρῦ οἴω 

μο θνο (ο66) λοι (ϑοβα5 ξς.5. Ἰηἰ ἰϑο βααΣ ὅλα; μ1| οὐο. δυΐγ 9) 

δον ὥυϑαθν ϑαϑρδον δ λλο . «ϑοῖν. ἴσοι ᾿ῶν ᾿ϑδο ον ὐ «οσον, ιῦϑαά, ϑνανα 

οὗο. θα βοαδο μά οὐ λα.) σοὶ : ο μοὲ5 Ἀραθῦο οἱ Ἀ»- Ια τὼϑ 

ϑμδλο βωνοῦν βο τἰυυοῦ ἰμθο οἱ λαθαας, ἈροϑλοΣ Ὁ ρλο φως δὸς ἡ βμαλο μον 

73} δδο οἰδδαδλο ἰδϑομν ον ο ΔΆϑοα, οοὶ ΟΣ ῬῈ5.- ἰδαχθ μοῦ ον ἰλαμοο ὁ5.9 

«ὔνϑϑ βροῶδλο κὸν μον μοὶ ἔράθοο βϑϑσϑοο ἰκϑο) Θὸμ ων δ ωι μὰ 

Ἐπ μσδδν, ἰδ σον " δ ον. οἷν. άϑο βϑοραθ ο ΘμοΟ Θ) υα. 

ὅδ ἐδ  βοαθος βαθὺ φὸ ϑὐ ὅδ δ ανς, σδοϑ ον μροὶν νοΐ . μοὶ Βαθϑβλο 

ὀβδοῦ «δομο θοῦ Φαουο ὡοδον οὐδ οὔνον 5 μος δάϑοι κῶν 

δωλλοο οἰΐῳ λλοο ὑλδαοο ὃς γδὲο. [γ ἔμμα ῥϑαλθϑ εἰδοα λϑα 

οο Δα Μδαν ρῶν οἱ» ἰρλὰθ, ὧὐ δας φῶ. μοΐ» νοὶ ἰγολοο »ϑνδβοο 

ὧθ ταιο» κῶνον ομβοο ἰδ ροῦνο ἐσ ἔθ Ῥορθοῦν ΠῈΣ τα 9} 

εἶλοροῦ ϑβναυ οῆνονι, ρμαδᾶο λᾶς ὃ ὡς ὁ οὐοοΙ» ΚΟ ἔλοου, ἔχοις ϑι 0919 μϑὸ 

δος ὦνοὺς οϑν» οἶδαο οδονῖν ἰαῦονλθδδλο Ἀυϊωυλοὶ ομυ 5 ξοανο 
λωϊ οὶ μὸ . ϑομοδ» ἔμμα, ἰδϑϑο οἱ κϑανολ ο.9. ἐο ἰκμδδο βϑνα οο μμ» 

νον (ϑομόδαις, οἷν ρα ον δύ οἰ (ϑομυθλιοο οἱ τἰλλροῶν «οι ϑομῦσοδν 

ον μεθ» οὐαλιον σι ἔγοὶ -- ,ϑομανΐν ἰέθαθ οξοδδο Θ9}} . το δ  λο 339) ἱμαῦαϑ 
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-- ἀδπῃ ἰδὺ ἄθν δέθίῃ πϑῆο πᾷ ἴππὶ ΠΡουϊαβ σαμὶρ ἴθ βδομθ. Ὄϊθβον ἰδίῃ σίϑῃς 
πιομὺ Ἠο]Ζ ἀπᾶ  ορροῖπ ππᾷ Βολμ; παπᾶ δα δῃ, βοπᾶθσῃ ἄἀδθ ἴππι γουπψαπᾶζο. 
-- θδὲγ. ΔΨ υβαββου ψ]ἀθυ]ορ Δ06Ρ 16 Θθο ἢ ἀἷθ ἸΚοὐσουοῖ, 815. οὐ ἄϊθ 3866186. οἷῃ 
ΤῸ} αἀοὲ (ἀοἐἐπιοϊῦ 561: δέδια ἀπ Εβθη βἰπᾶ ἀοοὴ νου Ναΐαν νουβο !θἄθῃ, 

86. ς΄, Και ο νους πὲντὲ αἰσϑητήρια πνευματικὰ κεκτηται δι’ ὧν οραι καὶ 
αὐσϑανδται τὰς διανοίας τῶν κτισματων. ἡ μὲν ορασις ἀποδεικνυει αὐτῶι τὰ οντὰ ὡς 
πράγματα, διὰ τῆς ἀκροασεῶς τοὺς λογοὺς περι αὐτῶν δέχξται, δι’ οσφρησεῶς δὲ 
ξευφραινεταν οὔμηιν αἀγίαι τε καὶ ἀμιαντῶι [ τῆς τον στομᾶτος αὐτου φαρυγγος τουτοίς 13" 
ηδομενης, δια δὲ τῆς ψηλαφωσεως πεισμονὴν ἀληθινὴν εν αὐτοις δεχξται. 

Αὐοῖ ΗΐοΡ ἸΟηΘη. ΜΠ ΨψΙΘᾶον, ἀδβ τνἱρ ἀθρο ΠΉΚΥ6 γουθούρθηο Ναΐαν ΠΟ} 
βύθμοη ἄρθρου ἄοὰ Τίοτθῃ, ἄρτοι ἤθθ]θ οἰηχίρ 1ῃν ΒΙαῦ ἰδύ. θη 8θοῦ ἅϊο γ8ι- 
ἈΠ --- αἴθ. οὐ πὐηιϑ ρα ΝαῦανΡ ἴῃ πὴ --- θοϑιύχο ΤΠ ΠῈ διοιβύρθ βίπηθ, χαὶῦ 
ἄἀδπθη. 516 4186 Ἐπ κοπηΐηῖθβα (ΠΘΠγ 6π) ἀον ΟΠ ρ αηρ' πα βγηϊτηνηξ, ΟἸΡΟΗΡαΣ ποηπὲ 
Θ᾽, ὙὙ|0 Ὁ Οὔ Ὑγο Παρ ἀτιβρ  γὺ Βαροη, ἀ16. οεἸσθηη πηι βε ρα Ναξαν πΒ6ἢ 
ἄσθιῃ οαοϊβέθηῃ ΤῸ] ἀ6Ρ βθοῖο  )ουπαη πὶ 516. στὶ ἀμ θυβομοίάοη σὰ ἄθη ὈπγοΥ- 
βιδπαϊσοη ἜΙΘσΘπ, ᾿πβ θυ δίθ ποῦ θπν ἀατο! ἄϊ6 πβθτθη ἴημα ἄϊα ὙΚ 618 οἰ ΡΙ1ῸΒ 
ΒΥ ἰτητηῦ, βοπᾶθυμ ΔΌΘΝ ἸΠΤῸΣ ΝΝαῦαν' Θη βρυθομοη ροἰδορ' δὰ βοΙρομᾶο ὙΝ οἶδα: 
»[)85 ΘΠ νθυϊηῦρθῃ ποὶρὺ ἴῃν ἀ16 Ὥϊπρα 418. Ταύββομοι ; Θοηγουιηδροη Ὡθπηδ ΟΣ 
αἴθ ΒοΠΊρο ΤΠ ουβο οι ἀπ ρ ΓΒ] ρ τοῦ ἀδθὺ Ὑ ΘΡμθηΡ, κυρ ἀθββθ 5160. ᾿γεῖπι ΞΟμδθθι 
ὡπιοῖ αἴθ. Ψοτράπιρα πηφουβοῃοθῦ, 8180 ὅαβ ἀἴοβον Ψουρδπρ' Βἱοαῦ θπον ἀπ 76 π08 
ΘΙηρ ὨΙοδ ἀϊθδθθ ᾿ἰδῦ: Ὧ(88. Δ ὁβ 881} απ ὕοσα γουβίθην βίο ἀδυὴϊῦ ποῦ πἰομξ. 
20 88 Οομιὅσ πΐτητηῦ αἴθ λογοι ἄρον 516 (16 ΤΊηρ9) δυΐς, αϑιόν 1δῦ Ὧ85 οστηδροη 
αἀΔ5, Ὑὰ5 485 ΓΑ ο ΒΟ ΘΙ ἀσηρθνοσηῦρθη (ΑῸρ6) [ἢν ρΈρθθθη δὲ, Ζῃ ψουϑἕθῃοη. 
ὙΥ 611 πϑτῃ]!ο9}} ἀανοι αἴθ νοὶ Ναηᾶ ουὐοαρύοι υπᾷ ἀστοί, 16 Τα υγοϊξοτρ ουσαρθηθη 
γοτίθ οἷπθ δ) ουμαθν 6. ἀπάται ὅ16 ΕΣ Κοπηὐη15. τολυ οι ἢ ἀπ 5[6 ἄστοι ἀΔ5 θην 
οἰ ΕΠ ΒτῈ, πυϑθ]ῦθ ον ἴον Εν Ἐν Ἐθμηύηϊβ ἄθῃ. Αὐβάναοῖς Ὁ] ουὺ (λόγος). ὅ0 βρσιοεὺ 
ἀν Ηδυσ: 6 ΟΒτοι δῦ χὰ Βῦτοη, ἄθν μόνοι (ΜΠ. 18, 9); ἸΟΙΡ]οηα ΟἸτθα Βδξίοα 
8116 ἀπὰ ἀθη Ῥγοΐαπιθῃ Ταῦ δνῥθη 8116, ἅθου ΟἸσθι ἄθα ἬΥζοιβ μαὐέθῃ 818 Ἀομῦ, 
7611} 816 (16. ΟἾ γα) πο Ἀπ ΡΘϑομοϊ ὕθη. ὑγᾶσθη,. ΟΠ ΌΤΟΙ θη Οουσοῃ ογέγου βία 
5108 ἂπὶ ὅθπὶ μοΙ]Πρσ θη ππα τϑίπθη Παῦξο, ΟΘ αοἢ Ὀδχρίομπϑὺ ἴου ἄδς Ὗ οὐβίδηηῖδ, 
ΝΙολίβ. οεγουῦ α1ο 0010 80. ὑγίθ μοιβθροβ γουβίδηηϊβ, ἔγοὶ σοῦ ΔΙΊ ἰοβίδηϊς 
ἄον Ὀῦβθηῃ Οβἰβύθσ, οἷ ἰδῦ 65. ποὺ ΟΘΡΌΟἢ | απ Κοΐπο γοϊοηᾶοξα Εὐκοπηξηῖδ, 75Ὁ 
ἊΝ οἰοιθν ϑίστι πϑοὸ ἄθθ θυαθιῦ Ὀοβοηᾶοσο πραᾳαϊοκαπρ ἀπᾶ  οηπθ γουβο!αῦε 
βαρὺ ὁ ἴῃ ἄρῃ γονίθη: ΤΠ Πτομἃ ἄρ" Θδύτηθη 1ΠΓ05 Μίπηᾶθα 5 ον ἂπ Ἰἤποη δὲ- 
απλοϊυς, Ῥχαυοίζαπρ' ποπηῦ ΟΣ αἰ6 πϑαββριθοϊ θη Ξ  βΙοἸτζοῖς Βοῖπι Ἐϊπέτϑίοῃ ὅθ 
Μογβυδηαη15805 ἴθ Ἃδθ ΗΘΡΖ, 10 ρΟΒΟΙΣΙΘθΘη ἰδ: ὑἄοῖα οσέθ βΒ πὴ πιο πθηι 
(ἀδυπιθῃ βἴβου δἷ8. Ἡοπίρ' τπθίπθηῃ Δίυπιᾶθς (ψ 118, 100). Ῥθηδομ ἔβηρὺ ἄδ8 ΗθυΖ 
δ 510} ρ8η2Ζ Ζὰ δξποη ὑπαὶ {168 χὰ αὐπηθῃ 1 56]156 5) Γοῃδθ, ἴῃ ἀπουβ ΒΓ ΠΟΙ ΘΥ 
παπᾶ απὐγ ρ] μον Του σουρττρ᾽, 65. ουαυλοκὺ 50}, ὑσὶ απιρ ον, ροσιηπῦ ΡϑΕς υπᾶ 
Ψαροηαοίδιξκο πηα ῥτοὶδὺ οὐδ. ΟΠ αγοῖὶ ὅ45 Ταβίθη ρονίπηῦ 516. οἷπο βίσμβοσο ([6- 
ΜΊθΒοΙν νοι ᾿πποης. ΔΥΡ 50Π10ὴ 8180 σαπδορϑὺ ἀηβονο ἄπβογοη 56. ψοὴ 6 1Ὰ 
ἘΠΩΒΦΌΒΘτ θη. τοϊηίροη ἀπ ἄδηη ἀπο αἰθ ἸΠΠΟτθ σοὰ ἅδη ΘΙπποϑοϊ πᾶν οἴκου ἀπ 
8116 Τἀυβομυῃροη βἄπθονη: ἄθπῃ γπγ ἀν Κὄπίρ Τὰ ὑπ|8, ἅδε ονουβίθ ϑίηη, ἄϊ6 
βθησα Μϑομύ ἄθ8. ῬΘΌΘ]16η ὈγΘΟμ θη ὑπ 15186]1 Ὀθϑύδηδτρ, ἴπὶ βοίποιι Πιδπᾶθ Ὀ]61 061. 

80. (νῳ. -- ον πὰρ σρατιχορ τῶν νοητῶν προγματῶν καὶ τὸν λόγον τὸν 

αληϑινον περι αὐτῶν δπιστδυϑη, οὐδὲ ὃς τοὺς λογους αὐτῶν επιστευθὴ χαὶ τὰ 
πραγματα αὐτῶν οραιν" δστι, δ᾽ οὐ τουτῶν τῶν δυὸ μεγαλὼῶν διακριθεωῶν ηἠξιωϑῆσαν οἱ 
πρωτοτολοι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ονομαξονται. . . 

85 ροἰδίϊρα βοβδαθῃ ἄθν γονπαΠΌ ἰδὺ νοὸμ ἄθιη Ὑ  υβύθῃθη Ὑθυϑομιοᾶθη τνῖα 
γὼ [ΘΙ ὈΠΙΟΠ θη ἀ85 ϑοθθη σοὰ Ηὔτσθη ὈθῪ ΤηΒδῦ δῦ: τἱοθῦ 78ᾶθ᾽, ἄον τηὴξ ἄδῃ 
βοἰβίάροι προ ἀἰα Ὀίπρο βοιδαῦ, ἰδ 86} τὴἱῦ ἴἤγοπὶ Ὑ θυβύδηι ἀη158. θοῦσαπαῦ, [ΐος 
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105 τ. ΕΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕ, 

δαυλὸ οἱ ἀο δας ἡΝοο ΠΡ ΨΎΣ νοἱ ̓ς Θ αν ΟΝ ϑσϑο ῥο [δι γθοῦ Ἰδαυυοὺ οἷ 

οὔδνςν εὐουοδἑ οομῶνδιν θαο «οἱ τυυοῦ» μασο μηναροος, [μῶν 9. ον) εἰ 

τως ὯΔ ὁ εοι αϊο . θοῦ 15. μ5 μϑλὶδβοο., 05 ορμαῦ βοαρῦ. ἕᾶςςς 

οὐ βοαϑο οὔ οοῦλϑο ἰκϑαλοῦ οὐνοῖς. βαλθο μας. ας 9 ΟΟὴΣ μὰς δ ϑὸ 

ϑοθνο θαθο ον. 5 μς ὡοαναθ δ " ἰοον ἐξν ἰκβιϑλον οὗν οὐ» μΞδν οοο 
τ βόοαυο [καθ ὍΣ. οἷο υϑϑιο ας) οο᾽ βθοο,, μϑῶν᾽ οὶ ἴοϑι τ ϑο μβοο ἐοιο 

ΚΘ ΘΙ; Ὁ ΟΝ ρῦο, (570) ἰκαῦαθ ον κῶν, «ϑορνος, Θἱ» : μα ἡ ΜΙ λϑμαο 

ὅσ. «οἷο. υοῦν βδϑ βέδναϑο ἰὼν Νὲΐαον ῥϑμλδον οἱ ἰγό! --- «θοῦ, ἰξϑαῷ τἰϑμο 

ἰμο οἰδβσρο ᾿ϑιθο βάλαν ἰμθαθ ον θυ μκϑὶς «δὰ ραν ἰοδιδδο φορῆσϑα» θοῦ. 
μϑὅοο «οἴο. ββαϑᾶβ.ν ζϑϑηι !ιθ ομθν ἰπαχοου. ῥοδον, λοθον μ.ο Βαῦν ο9) βηδυθοο μαςςς 

τ᾽ϑ ϑομδῦ ὦ μοῦνος οὐἱ διροὶ, αοἷο θοαο κν. βαο. τὐϑ. ΟΣ ἢ ϑορῖδϑι θϑο 
βὸ (ἄνυο. ἐβρδιγ ομβα οι τ. ναλῦγοῦ ΘΟ υδι κοὐὲ ᾿ϑιοῖο . λϑαρο ἰγβαδο ὑγβαδν ΟἹ. 

δε βααν :Διὅο᾽ ςοοῦν9 ὡὼ «οιοταλῆν οΟὴ μὸν «Ὁ Βα δο ον» λα «κοὐ! ΠΡῸΣ 

φως οἷν ΜΕ ον μοὶ βοοι αὐοοὶν ἐς ἔϑθο Ὡς ᾿κρο δ. - - " οὐμο οἷ». 

κϑῖϑ ἰβαῖλο ποίαις ὅλο : 5115} μοραμο "λοι ως οὐ. μας 

155» ἱδρῶ δοοὶ δυο οἰδύμας ἰδδὸρ ἐθ ςϑβο μα βϑαοῦς ἴϑοοο ἐο ἕως 

μοὶ μὰ. τολῦδον ἐμμοὶ ἱδμθ μοῖρ νοὶ οἰδαιολμδθο [9 ΒᾺ Ην 1δο τον ϑο 30] 

Ι5 'ὼᾳς]. Οοὐϑοςςοξς Θἷος. ογασιν,, ἰοκὲν "ον ὡο ωῦμο κοῦ Νο αὶ ὦ. -οοδ 

ἐῖν δ ορβ 59. ομϑ ἰδϑϑο .5 ΚΒ] βυλΝλο ἡ νοοιο β.15 οὶ ὠκαθοδδο μαυΐν . μοί 

ΔϑυῦΣ Ῥρῶο οοίας ᾿ς ϑὸ Ὡς δ. νος, ᾿ς Βαυμο δ δ) τταλὰϑ 90) μοϑὶ κατ 

«ολμυ ὠϑγοδνος, [,θϑν Ὁ βο ὀομῶ μοὶ μς Β΄. μοὶ [κα κοροον οἷ. (οϑιὰ, |Π9 οὐκ. 

ομθο ὑλῶν Ῥιοὴ ἰδοῦν υϑιοδοΐ [λα ξθομον βϑαϑου ομλο.μϑ υἱ «λμμολο ΝΘ ιμω 

ολοσξρο ὀβαο μα (ϑομοῦνο κάρυ ς ωὗδῶν - χλοὶ ἰδανεο λῥοοδ ῥι9.9 οἱ 

ἨΡ δὁο ὧν ἡμάσο οἰκῥλιοῦις, -οιαλθιλλαο κῦϑις 3 ον ΟΣ ΘΟΣ 950) ὦ 

ὄβθιοο ἰδ ῥαδς οἴλϑανο. μιϑοὶν οἱ Νυδαις οοαλα σι.) μωω ῷ. ἈΜμο ορϑνθα 

Ως Εορν ΟΒασδδς, οδν9) μὸν 9. ΘΟ οὐ "οὶ βοϑ» Ὡς οϑαοϑίο οὐϑαοις 

μοϑοὶ ὦ. ϑ)ὸ .|16.5) ὡς ϑόομὸο ἰδϑολῶ. ὀβύεθο . ἐδ ϑν το οοῦλαϑ ιϑωοδ. 

μ5 ὡς ϑομὺ μὰν αὐὐν μων οὶ μα μῶο βμαο μυϑοὶ Μὲ μὲν «μοὶ υοἱ αὶ 

ΟΝ ληο δον οομο μλύνϑονο τἰϊαθνσιυδδο }΄ϑο {οαθδν υδιαλο βϑο [μα δο 
λυ. οὐδν ον λασμϑν μλοὶν φαΐ τἰρπϑι Νά ἢ δια λον» οἱ δ5 Νιδνϑαοο ἰδ 

ιϑοθαϑ βμέλβθαθ οἱ μϑοὶ ᾿ς ΝΟ μα 5. ϑοβνο Ῥ}|3) Ἀν. ἰκοοίο εὐβδδμάλαμὸο 
κῶν οἰν .ἐμϑοίν οὐ λδυκο ἰγλαῦις καθὸ τῖνϑι ολο οοιδλαῦς, κὸ Ὡς σοῖς πΝ 

ἥλας οἷν νὸ μαϑο κρουομοῦ ἐὸν «μοὶ Θοὶ μοο . ῥϑίαγο ἰυυοὐν ἰδλαῦ «9 ΠΕ 

βαδοδς, τὸν οὐδο μαῦςο "θοῦ μὰς, Νὰ υβλοοδα λιθ» βοαλθ τὸς Θομ μῆθαα γοῦν. 

μβαλϑιοὶ μῦο υλαῦρο μλλναν, ϑοῖν. ἰοοι δὶ ἰδδιρι μας ἰμο ἐοῆων φοῆνϑϑ ἐγὼ 
ἰλομξαιθοος ϑμϑθο ὁο (λάδι, μοι, θα ϑ.9)9.. ἅϑ. ἰμυο [1.6 οἱ ἰκο,. μιλϑ.7 [λαϑοο 

αρακας Ὡς βοῖο ἐὍ00᾽ κϑλλοϑο πω Ιᾶλϑο. ἰοβν." σοϑὶ αϑϑϑο «ϑοιϑθνΣ 

-, 



πύλόπιῦβ ΡΟΧΤΊΟΌΒ. ΤΟΥ 

Μοιρίδιαπὶβ ποημπὺ 61" δῆ οὐΐθ, γγ611 βἷα ἄδβ. Δ ὉΠἾΚ61 ἄρα Ὑ  Υβ μα η18565 5᾽π4. Ἐη 
Βδίβθῖθὶ σαπὶ Βονγοῖβι Μοβοβ Πᾶῦ ἴῃ ἀν Ἄ ΟἾΚα δα ἄθπὶ Βοσρο αἴθ ΕΠ 6 
πηῇ ἸΠρ θη σαησοπ Αρρᾶταῦ ἴῃ (ἰεἰδὺ σοβοιδαῦ: αἴθ Βοαοαθιῃρ ἀθοι ἀπ αἷθ ΠμΘ]γ6 
τι ΒΔ6 ἀον Ηϊοο παὺ οὐ πιομῦ οναβύ. Ὀαρθρθι μαὺ Ῥϑαϊαβ. 8116 ρμο θΙτηπ]β- 
γό] 160 Βοαἀοαθαπροη 05 Τιποῦθη πη Αϑαθοσθη ἀον ΕΠ ΒΘ έο. οὐἵαβὺ πα οὐἸ νυ, 
Τα Β56 1086. οἱϊὺ δθοῖ 1 γοη ἄθν 16, ἀδπὶ ΤδοΪτ6] 418. ἐλαστηοιον οἷο, ὋΝΆΠΟΙΘ 74" 
ΒαΡθη 81|0}} ἀΐοβα μοϊάθη ρτόβοη ΕΝ ΒΙΡ το ἔθ πα ΘΠ Ἀ Πρ, 516 Ἰιοῖβθη ἘΠ ρΘΌΟΤΘπ 8 
ἴθνον Βυϊϊᾶον", ἃ, ῃν πιδποίιον β᾽6 αἴθ ὈΙπρθ ροἰβερ πῃ ἰδὺ χαρ]οῖοι δθοι τοῦ 
ἴπτον Εν ]κο πη 18 θορηδαοῦ, τυνῖο Ῥοῖσαβ, ἄον Ενβερουοσοπο ἄον ΑΡροβίοὶ, ἄθὺ ουδῦθ 
Ἐ615.. Ἐπ᾿ 58} Ἰοπο5. Ζοιομθη (65 Ε)ατηιθηβ, 485. ΤΟ] 415. ΑΌΠΠ ἀ6ν Ὅ781} πᾶ 
ἄϊο Τίνα ἀανῖπ, Ξ γπηθ016 ἄον Ἠοίάθη, ππα ΘΡΉ101} ὅποὶν 416 Τ)θαξαπρ: ,Απῇ, βου] δομῦ 
απ 18, ὕϊα (16 Ἠοϊάοῃ {Ὁ αἴ πᾶς ἀαροι Πρῆρο παπᾶ Ταπίο πἀπᾶ Οἰπρθ 510 
ἂϊν 815 ἀοίπο ΟἸθίίον ὅπὶ 161 ἀν Ἰζίροιιο, ἀπ 516. Ἰθῦθη; γϑυδομέθ δἷθ πιομὲ ! 

87. «". Μὶς ἐστι μονὸς παντῶν τῶν οντῶν οα νομῷ ἔχξι καὶ ὁ τόπος αὐτοῦυ 

υυ γνώωῦτος. 

Ἐπ ἀδηῖεὶ απ αἴθ ΜΟΥ πα ἴῃ ππ8: 56 παῦ οἴπθη Νϑιπθπ, ρὲ: ἴῃν Οὐὲ ἰδὲ 
πίοι θοκαπηῦ, ᾿πβοΐθγη δῖ πηθθργθηχὺ δύ ππα δα ῇρ' γθο β6 10, ἘΠητηΔ] οἷ]} 5ἷ6 
σομ οἴποὰ Ὑοχβίϊηση!8β σαπὶ ἀπᾶσθη, οἷπ ΔΠΘΡπ8] γὸὺπμ Οἶπθν Εὐυτοπηδηΐϊβ ΖῸΣ 
ϑιτθη, ππ Ὀἰβυγο]οη ὑγο Ὁ 56. ἴθ ἄστη αὐβοϊαΐθη ϑοιδπθπ (ολπθ ἨΠΠ βη 01 ἀον 
Ξ1πη6), ψὸ Οὐνὲ ππᾶ ασθηχο δα ῦλου, 50. ΒΟΙ ΤΟΙ ὁ ΘΓ ἴπ οἴπθιη ἃπάνθη Κδρίξε!: 
»Ὦ16 ὙοΡπα ὺ 8]]1οἷπι 1δὺ ὑπβ πη ὈΘρ ΓΟ ΓΟ, ππᾶ ποοῖ τπ6}}} 818. 518 ἴπτ Βομόρξου", 
ΑἸΘΝ ἄον ροτοβα Οτορον βαρὺ: οί απηϑὺ ἀὰ γότὰ ΟΡΕ8. πηηβοῃ]οββθη ὑγουάβῃ, 
πὐϑδαητοπα ἄϊθ Ὑουπυμί οἷπθ αὐθηχοι ἰδὺ ὑπ, πηγουδηαουῦ 1ῃ 510} Ὀ]ΘΙ 6 πη, 81168 
ΔΤ ΒΒ μοι Ὁ} ΑἸ80. αἰο ΡΠ Δ]]οῖη. μαὶ ἰκοίπθη ᾿υθβυϊπηπηΐθη Ρ]αΐχ. ΜῈ 
οΟτὸκ Βοχϑιομποῦ οὐ ἀᾶ8, τγ1ὰ8. ᾿ῃΤΘῺ ΒΊΟΙΣ οἰ πβο οθῦ ἀπ 916. πϊοη, ΟΠ ΘΙ θη 
1881; 8186. ἰδὺ πἰουῦ ρομοίτευ ἂπ ἀλ8, νοναπὲ 1πν Β]1οῖς ταλῦ, 

88. ἰ.«. Της τὴρ οἰκονομιαρ συνεσεῶς τὸ μὲν ξῦτι,» εν ται πρὸ τοῦ παϑη- 
ματος ἡμέροις τὸ δὲ ξ'ν ΤΊ {λιν πεντηποστηιν σεσημειώται,. 

Τ)15 ρᾶμζθ δ οὐϊσ ὑπ8068 Ηουτπ Ζίοῦ δα  Φυγ ΘΙ υ]οἱ Ὁ. Εητηδ], ἀπβγο | ΞΟ] γεὺ 
χὰ Ζ8Έ]ΟΠ, ἄθπ Ξϑίδιι ἀπὶ βοίποι Ἰὰν [0] χὰ Πρ μ, ὑμ8 νου (ο᾽ Ἀποοη βομα 
ἔροὶ Ζὰ τηϑοῖθη ἀπ τπ5 ἀἴθ Δδοδ χὰ ροθοη, ἀπ ἢη χὰ ὑπθίθῃ, υγῖ8. ρΌϑομ ΘΌ6 Πα 
βἰδεῦ: 9 πϑθπὶ αἴθ Βπαθ ἀπ μοῦθοιθ βῖ6 8 βοίῃ σου ((Ὁ]. 3, 4) ἀπα (ἀδν 
Ἐπνβὲ αἴθβον Ἴ 810 δῦ ρουιομύοῦ (Δολ, 10,11) πηᾶ ,(Ἰοῖ παρα αἴ ὙοὉ Ῥοβίορὶ" 
Το. 16, 5). Β5. χαπὶ ἸΚτουχοβίοαθ νη] θ]ῦθ ΘΓ ἴῃς πΒῸι  Θρθη, Οζα] 6 αἷδ 
ἱπυά ἀπ σα τπΒ8 ἄθη Κἴδρ' ὉΠ ὑγῖο5. ππθ θη Δ Θρ᾽ (65 ΤιΘ6π8 π80}} βϑί πθπὶ 
Ὑγονίθ: ,»10}. υἱπ ἄον Ἅορ; υπᾶ αἷς  δμνμοῖθ ἀπ ἀκ5. Τμοθοη“ (908. 14, 6). 858 
ἀπᾶτο 7161 βοῖπθβ ΝΥ ΙΓ ΚοιΒ ἰδὺ (85 ΠΟΘ η, ἀὰ 5. ΟΥ ὯΠῸ6 ἴπ (ον ΠΗΒΙΘΙ ΠΟ ἰκοῖἐ ἀπ 
ἄον Τ]ανγϑπ 6] θαυ ]ζοῖῦ πη ἄθν ΤΠην νρ Πρ] ] 6] τοὶ δ γον] 6}, ἴῃ 6Π| νν] ουνὶρ; Ὁ] ῖθοα 
50]16π, απ αἴο Ὑ ο θιαηρ ν ]]ΠἸκοταπηθη. ΕΡΡ ΠΊΒΙΟΒΟΣ ΕΚ τιΐπ18.; 80. βἰθιοὺ ρο- 
ΒΟΒίΘθοπ: ρον συγοῖνο Μθηβοῖ παρᾶ Π6]θθοπάθν (ἀοἰδὺ ἀπ τγῖο ἴῃ Α ἄδηη 8116 
ἬΘηβοιθη ΒΟΥ θ6 50 ψΘΡθη 8116 ἴῃ ἢν, Ἰουθη (1 οτ. 10, 45. »")͵. 16 ΕΒ] προ 
ἄϊοβθϑ Πϑθθηβ ΟΡ δηρθι τὶν ἴῃ ἀν Ὠ]0. Τα πδοῖ ἄθπι γονία Ῥϑα]1: (8 80}} 
τὶν, αἴθ τῖν αἴ Εὐβυ!πρα ἀθ5. (ἀοἰδῦοβ Πδίγθπ οἷο." (πῃ. 8, 38) πη Φοβα: ΟὙΤΟΣ 

αἸδαθὲ απ ροίδαῖ τῖτα, πῖσα Ἰϑραπῖ (Δο. 10, υ]. 1685. Ὑ Θυβρυθοιοι Θυ 1] 6 ΟΣ 

τπ8 ῬΗπρβίοη; ἀδ ἴτᾶτη (6ν 110. (εἰδῇ πϑΡρα πηᾷ 1168 ππὴ8 α΄ ποθ Ἄγ] ἴῃ 

ΔΠ1οη ΒοΖιομπηροπ νοῦ: αἷ6. ΑΡοβίθὶ θδβᾶβθι δἷπ Εὐ]οηπέπίβ, οἰπον]οὶ (ἀθβίδ]ῦ 

ἄον ζυπρθη, οἷπ Οθβίπηθμρ ἀπᾶ οἷπο 836616, 8160 Κνθαχίρίοι ἀΐθβθ δ ο]Ὁ ρϑηΣ 
ἀπ ρΆΡ, ῬΓΪΘΒΘῚ (οὐ τοῖποβ Ηρυχοηβ πᾶ τοάδίοπ ἴπ ποθ ζαηροη, ἃ πιορὲ 

οἴπτααὶ 16 1,61 ὉΠ] Β]τοῖ᾽ νορηηοοξθ 516. 8 οἶποι Ονὲ ζὰ ὈΒΠΠΘΙ, Κατζ, (81|8]}5 

δΡβο ΐοα 416 σϑῶσο Ανὸ γᾶμροι ΤΘθΘπ8 ἴῃ ἀ6ν ἰοἰβέρβυνθὶθ, [θη Αὐῦ, ὙΤΟπ8 0 ἢ ἄρθν 

συν ἀστοῖς βοὶπ δ οὐὶς ππᾶ Πιϑθὸμ ἀπ ἀἴο Ηοῆπππρ' τγθοῖτίο, πηᾶ ἀότοη ἍΜ Πτ- 

Ἰιομ Κοῖξ οὐ πὰβ ἄστοι βοίπθη 110. Οαἰδὺ (ἢ ἀθν ΕΓ Παρ) σοῖρίο. 



108 τ. ΕΠΑΝΚΈΝΒΕΠα, 

μῶν ᾶϑοοι οὔ ἰϑοὶ μηλδμο ὡοῖις μοὶ αακιθθν υἱός. ὁ}.5 οὐ “αν Ναδαΐ 

ομϑοΣ βαρ ᾿υσεϑο. ὀιξθνιρο ᾿ς ϑομν οἷβο) ολοσξοβο μαϑὶ τ υοῦυ σα. ἰμωμη 

«καραυ} οὐ ἡ} τῷ βθαν) μαθὸ . τ᾽. 9 καλὸ ΝΣ 9. ὦ. παν οὐμω 

:μϑαὺν μαθο "ὼ ϑοίδα. ὥροδοο ως οὐ οὐδῷ ]ϑαρο ἰδ. κομδουΐ οϑνθιο 

μῶλϑ οἷν. δον ὧν -υθιογαϑδν δὸς, οἰξος 9. (9. μϑαὶ .ϑ δ θαυ βοοαϑυ ον ἃ. 

75. ὁῇῦδπο ἊΣ βοορο καθὸ; ρνοπο κα ᾿λοοαλ δϑὰ.. φως ὼ9 ὡθ «ἰαϑο 

.αϑο βου βμα οὔλο α αϑῶνῚ ΘΟ» - κ᾽29 τοῖν οἱ οἰμδδο Κόοιν μωσμϑμο 

ἱδδιρ ἴον ς δον μσρο άβαλο λας μι αν μϑ «μιϑόν νεμΐ μος μ53ο 

οἱ κοῦ ὡς. ον θυ, ἡ οι αυ, ̓ ϑίο οἱ ἈῈ5 εἰδαυρο βοοᾶσ 4.91 

ἴδιας οἱ οῦοιο κεϑϑ. κάλους Κ13) θῶ ὥϑθν δ το κῶνοι εἶδα ἐμοὶ) 

φϑραν θοο (μον βονϑ.) οἰδοδουγ γα ἰβαλο Ὁ599 τβδὰθ ἣς ὅβα . Μοᾶρου 

Ἀβαδ ῥιθ . δρ «ϑίο τιοανξκοξῳς ἐλοὶν οὶ εἰδρ (ϑοδδνγ γο ἰλα μοὶ, ἐθ 

εϑοῦδον υϑοὶκ ὁμδο ἰγορθο . ολθλὶν οὐ 9, ἐς ᾿αϑϑν βθσις εν ον μα 

»ς μοὶ ἀμθ βαῖας (οομθον Ιου ϑἂ ῥιοοὶ βυϑϑὶ ον οὗν. Βα λν άϑοι ἰβλθο -- 

τς (ΘΟ) α 5, ΘλνὩΣ «ο ϑι : μὐσᾶν «»ϑῦν σον ἐμὲ 5 . ἰδαξλοαο. θα βαθϑϑι βλαο 

φόνομϑν τοῖν ον ἔγοιο ἀπ ὁ. κῶνον μμὅοι φοβοῦ ἰϑϑυ γοιὸ εἴοοι [9 ἱβαῦ μυὸς 

βαλας. (θοῦ) οΣ μ ὁμ .ο9ὴ οὔ ομϑ) ΠΤ] ιϑοῖδοῦ μϑο}. ὁμδουὶ 

ἰρο 'αροο ᾿ϑὴ τοῦνϑὺ σον οὶ τῳ: ἰντωο «59: 3 « ον ἰκασοῦν 

ἊΣ, ϑλλο Ἀν γαλῶς σοὶ ἰοδαν.. μοὶγ οὐδ γον --- μαραυο τοϑῦ ἰδ ρος 

φλϑῦ νον ὑπ ορν ἔρθουν μθιζθνν μας ν᾽ ας βίο τ ρα βου ̓ ».φϑὴ δον ἰιϑδν ο 
δῦ ϑοβκο ς μςς θα δ αν, μϑρο τῶνον ϑοίλο :λβορανν 

μἰϑαρο ϑίο «οοῦν. 117 τβαγαον μοῖρ [κασι Ὅδιο υβακας ν ιθο} δδν τεϑοιθο 

[Ὁ εἴγοδν. οἱ ὀμθιρον ἐπι ρο δι μὰς «ϑίο.. ἰκανμρρο ὁβα.9 ἔγομϑν ἰδιααῖς οδϑοῦ 

15. ἰδ δῦρο βραθος, Πν αλλο...9 9 εὐο τὐοϑϑὶν μὲ μον ὀρ». δὶ ΚΘ ὦ ὁμμοϊϊν 

εἰδυϑμο [6 καδι οο οὐμυλὶν οὐἱ ψμὸ μον νι βομν --- ἰδανρο ᾿λιόοσῖ ῥαθὸν δ» ΘοΟ 

μοῶρο οϑμο βμρο ω 5 -ϑ ἰο] α.5ο }ν ᾧ.1Ὡ αϑλοδαίο τκοοιμαδα, ᾧθ α»ο}}}ὁ 

οἰΝὰο «5995 ἰαϑ αν ἰδανο μδλοοαδ ῥιθ μϑῦ νοὶ ᾿ΚΌΩΝΑΣ Ψ μυυοῦ 

οΘ᾽ ᾿ιοθὶν -, ἐβο]) --- μονα ὄμο κ9 ὀμθ οοὴ 59 οϑιο . ϑϑδαὶ ἰγομΩ} 90] ο9] τ «Ὁ 

πᾶϑ φὸν οοὶ «ἰοομ ἰδοῦ ἰδδον θομον τίδυοδν ἰλασιύ μθ αϑλναὶ τον 
ἐραονας ἵξρῶν ἰροῦνοιεν ἰδδι ον ἔχομεν ὀμν ξ9. φηθο τοδο Ἀϑν τ ἔοοιο . ἡμνλὶ μαῖθοο 
τϑο τ. Ὁ. Βϑῆο ρλϑῆν ἢ. ὁραροατῶς, ἰμὼ ἰκοδος 59 οἰλοίδαςς ἢ {3}}} οοι 

αακο ἰρβαο ἐοὐμυλ οὐρο ὡοο βκὼ ααϑῶς, ἰγραν, καθ δαὶ κϑὶν τἰγοβον ὀΐδν ῥομϑδο 

Μὲ τ δον. αν ᾿λϑϑϑε ἰδραϑ) βϑαροο τα, 51} [1.9] τοϑὸ :ο Ἀ ϑομθβας 

οι) Ηϑήϑιο :ϑιιομδας πω μι. οἱ εἰδδιον βϑιαν ἰανϑο ὧδἱ λα. άθρς. 

ον. νοὶ μανῶν μαῦρο (ϑοο οὦς «μοὶ Ἰαλῦχ ἰρϑαςςο. μος. 5.99 

ἐϑϑιμοςθιο υΐμϑον ἰδλκοο θοῦ κῶνοι ον νος ΒοΡν --- «Μὰ ϑοῦλο οἱ 

βοῦϑγ μρας ἰδδὺρ ὧὐὐ λον, τοῦδε [Δ 6.955) Βοοῦ μοὶ οὔθ αδ. : ,ϑομθεθο 



ἘΙΤΑΠΠΙΤΙΕ ῬΟΧΊΤΟΤΙΞ, 159 

89, ψ. «᾿- 0. τῶν πευτε ἀριϑμος συμμέτοχος τοῦ αὐτοῦ μυστηρίου τῶι τῶν 

πεντη κουτί " ταῦτα δὲ εὐτιν αἰτιι σιυνεσεως. 

1 Ζ8}} ὅ ἴκαππ [πὸ 1π χυγοὶ ΒΘ πησθι βοΐ αβὺ τνορᾶθη. Επμηδ] πὶ 
Βα χίθθππρ ἀδυθαϊ, ἀαθ ἀθ᾽ θεν πὶ ὃ. ἸΘΟΙΠδηξαρῸ βοΐποι 1[261})0 βοίπθη {ΠΠΡΘΤΏ 
ΒΆ, ἄδβ, νχον 1 6886, 8ηὶ 1 οι Ὠ]οθ6. Ἄοπ 1 Οβίοσπ χὰ Ρἢπρβύοθη βἰπᾶ {πη χίρ' 15" 
Ταρο: αἴοβα Παέββοιο θΟΙΘΠνΡ πη ἄρον ἄὰ5. ρθη ΟἾτ. ἴῃς ἄον Μοιρδηροη ον 
τη ἀον Ζακαμ, ροπιβ θ᾽ Βοῖποπι Γοστίο: (6 ΠΤ πο ἢ. 4116 Ὑ Δα σ οὶ Ἰοῆσοα ππᾶ 
Θποῖ α16 ζαϊταμ βαροπ" (1 ο]ι. 14,..ς. Τῦ, 19). Τὸ. Ικᾶππ ἈΡ01" δποἢ οἷπθ ἀπᾶτο Βο- 
Ζίθματρ παθοπ.  ουπ [6195 ἀον ὅ βίηπο Κδηῃ ἄον ΙΘμΒοἢ χαπὶ Ψονβίβηηῖβ (ΕΓ 
ΕΒ]. ΕἸ ηΐαϊα' τι ϊβεοῖρθιι. 06} τὰ β τπδὴ Ὀθἀοπίτοπ, ἀαββ Ὑγὶγ 9 τη] ὅ βἴππο ΠΆΌΘη, 
ψῚΘ οὔσηι ΘοΒαρΟ; αἴδθο τὴῖῦ ὅ τη] ρ]1]χἱουὲ ροῦοθη ΕἸ ἑχίο,. ΟΠανῖη Τορὸ οἷπὸ 
Τιρμτθ; ἀθηη ὕ.5»ς 7 -- 4) Οὐ]ῆοη ἄδπουῦ αἴοδο Ὑγ 610. 16 Ζ8}1 ὅ0. ρσομδνε (βο οι) 
ΖῸΓ ογδοις, δἷπ5 ἴδον α΄ἴ6 42 ροιῦνε ὈοΓοὶἐβ Σὰ ἤθαθη Ἴ 611. 5Ξο 1οΠτὲ ἀπο 
ατσθρουῖαβ ἴθι α16 ῬΠπρβέρη. 

40. «ὡς. 0. τῶν τεσσαρῶν ἀριϑμος συμμέτοχος τοῦ αὐτου μυστηριου (συμ- 
μυστης) τῶι τῶν τεσσαράκοντα" καὶ ἐν τουτῶι εὐτιν ἡ ϑεώρια αὑτῶν, 

Μι 4 ἀδαϊοῦ οὐ δῦ αἴ 4 Τῇ]οιποιΐο αν ἸΚὄγροννγο, ΠΊθβο 2811 χϑπηι8] 
δαμποτητηθη ἡγ δὲ ρο οἰ πηηἶβν}]} δα ἀἶθ νιθυχῖρ Ταρθ, αἴθ Μοβοβ ἀύρροὶὲ ἴπ ἀδν 
ἌψΟΙΘ νου θγδοιμέθ, τγὸ ον ἀἴὸ Τυ]κοπ Π15. Ἀ11ῸὸΣ Δ οβοι ἴθι, (16 ὅπ5 4 1] οιιοπίθη 
β'πα), οπιρίηρ. (ἷπ ἀϊδβου (818. ΟὉ ἐν τουτοῖς ἦα βὑδηπα 6) Πἰδρὲ ἴπσὸ Τὐσ]κοπη ηῖβ" 
ἃ. ἢ. ἴῃ αἴθβοθη νἱθυχῖρ ἰδὲ ἀιιροάοαίοι 88. σοϊπεϊρο Βομθαθη ἈΠῸΡ ΚΟ ρον υγ  Β8η, 
ἄϊο Νοβθβ ροχοῖρ 6 τ π. 

41. . Εἰς εστι ος ἄνευ τῶν τεσσαρῶν χαὶ τῶν πέντε δυναται γιγνωόκειν τὸ 

τῶν τεσσαρακοντοι καὶ τῶν πεντηκοντίς μυστηθιον. 

Οοἰὐὐ αἸ]οῖπ παὶ ἀκ5 ΤΘρπθπ ἀπ ὅθι νἱοὸν (ον Χὕτρονιν 61) γον 6 15. (ΟΣ 
9.»« ὃ ῖππο πο πδέϊο, ἀπ νορππὰσ ἀ5. (Π 6] οἰ πιη18 (ον 40) οὶ ἤοβο πη αἶο 
Βεάἀθυΐαηρ' ἄθυ δ0 ποῖ ἤδη Δροβίοϊη χὰ ἀατοπανηροπ, [τῇ ΤΟ ΐσθη ὈγΘΌΟΙΘα 
8116 υπαηγρνγοβοι. αἴ βόμα]6. ἄον Ἰζόνροννοῖῦ ἀπ ἀϊὸ απαᾶς 465 ἢ]ρ. (οἰβίθβ, 
ἄορ ἰπποὴ ἴπ ἀν Ν᾽ ΟἹ ἐστορίοσπηρ ἦλθ γ᾽ ουβ πα πβ ἀον ροϊβίίρον Δ οὉ οὐ Πμοη 
πιῇ. Μίϑηῃ Κϑππ {πινῖρθηβ ἅπο] ὰ5. Βα) 6Ἰτῦ ἀἴοβοβ Ἰζα 166 15. δα 16 νοπ 8116 ΠῚ 

Τα βομοη Ρείγοιία ψ  υπαη  ὈδΖίθ οι. 
42, ν᾿ τ’ [ Τιρ ἐρχεται εἰς τὸ ὑγιον πασχα καὶ τις γιγνώσχει τὴν ὠγιὰν πεν- ἣς 

τηχοστην. 
Νὰ νοηῖρα εἰμ γοὸρ ἄρθιηι βὔβοη Αορυρίουβ Ποῖγοῖ πα οἰπᾶ, γοπ Ππγοπὶ 

Βαθποτνέοῖρθ τοῖπ, ἀασοῖ 0145. ΘΠ Πρὸ Ῥάββα οἰπρονοίθη. πὶ 616 ΘΒ] ΘΠ ΓΞρπιοὶῃ- 
Βομαί ἀ6ν ΤΠ θΡ Ὁ] ΟΠ οἱ ἀπ Παθθη αἴθ ροἰβιρθα ΤΘ θη. πὰ 85 Ζ τ ΠΠ ρ6 
οὐἸκαππΐ, ἀοθοη ΘΙ ΏΉ0114 Ῥἤηρβέοη δύ. 

48. ς». Εἰς ἐστι» ος ἐν ταῦυτην κατελειφϑη καὶ ὁ αὐτὸς ἐν τὴι αὐτὴ! δυρεϑήσεται. 

ὮϊΘ ουπαηρΟ 4Δ]]οῖπ. ἀν 6 ἀαχοῖ 416 οὕ Ποῖα ΘΟπαᾶθ ἵπ αἴθθθ μοϊβιρα Εσ- 
Κκοηηὐπῖβ οἰ παν πρθη, 001] β᾽6, νῸη 8116 ν ὙΊΘΙ ποῦ ἀπ Θραϊθαησ ἔροὶ, 1π 510}1 οἷπϑ 
ποπονάθη δύ. [{πθ ἴπ ἀθγβ οι, α. ἢ, αἴθβον ΤυΡ]τθηππ]8, ὙΠ δἷο 510} ἴπ δι 
πθαθη 610 Ὀσηπᾶοπ, τυϑῃνροη ἃ 510. Β1ου" ἴπὶ Οοοὺ χὰ ἴπ ρον ΒΘ Πρ κοῦ 48 (ΠΣ Π6ἾΠπ}}15 
ἴσον ΟΠ] πάαηρ' βομδαΐ, 

44. «.«!. δίομππ δθοὶι τγο]οπθ απιτοῇ αἴ Τασΐα ἀ16 Ἰζταῦ Δηρόσοροι Πα Θη 

πη, ατ8 Αδρυρίθη ἐπεὶ ρονονάθη, οΐποι ϑϑπονίοὶρ' ἀον ΒΟ οἰ ῦ τηθὴν ἴῃ ΠΡΘὴ 

ΟΘοΐδβου. μᾶθθα ἀπ ἀστοί ἄθη Β᾽δρ, βογοίξοῦ βἰπᾶ πᾶ ἴῃ 40 ὑπᾶ 4 ἅϊ6 (1 ο]16ἴπ)- 
πἶβθα (ον Κὄγρουνγοι. οτρυ θη Παῦθιι, 50. βἰ πα 816. ἀοοῖν ποο}ῖ πίοι σὰ 76 ποπὶ Τι]ο}ι- 
40.611 ἀ6νΡ ΕὐΚοπη ηΐβ, ἴα 5.0} 1 ἄθυ πθαθῃ ἍΝ εἰ νο]]οπ οὐ, τνϑπσοημ ΠῚ τὰν 

ἄϊα ΨοΙΚοπιαποπ πὰ ΘοΡοῦ βἷο ἱπ ἄν ΗἿΠ60 65 (ἀομ οἰ πληἶββο8. βοπδίιοη, γοχ- 

βοάνπηρθη, 1)88 Βρυ1οΠ} ΟΡ 1πὶ ΕὌΙΡ Ομ θη 88: 



100 Ὑ. ΕΠΑΝΚΕΝΤΕ Πα, 

οϑαραϑδασο εἶξαν ς γ55. ϑομοοιν ἰοιαιν. ομῦο ϑομας ἢ λῦσον. Εἰ) Θσ9) θ 

Ὅλο δα μαῦρο ἰϑοβνους ἱδοῖθῶν τοβνϑαρον [5] -ὠοιοδοὶν οὐ βοαϑς ἢ ΚΑΘ 
ἰρα9 δῶν ἔχθομας ἡ νυ ᾿ϑλοΐα. βορνο. μΩδα9 ϑὰ ἐ“ο μροὺ. μϑ μμω ατο} 

νυ ᾿ϑρμὰϑ 5} ᾿νοῦ αὐ καθ. ὥσνες οἱ τὰς ὁ6ι ον Μμο ,οοὺν, ἰδωξϑ δοΣ 

16. μα ᾿ὐμοο Ἀδυδα οἷν, ἰδὰν μὰ. μυίο ἰδύρϑὺ βοᾶρος πων, βλάμαθοῦ Ἀ. ΘΡΟΣ 
Ὁ "οὺ εἰδκας ὑδμος,, «οὖς. τὰνι5 μϑοϑιο ας τε νκ ροο «3 

90) βρναϑον «οομδοδν Θ᾽ μὰς βθναρον οἱ οἰδαυα δον ᾿θαοο οἷο. δὶ οιδγαλῖαθ 
ΔΘ ἃ. ἰόμϑ Πιϑὰ ρθουν [δ γθο κβ}οο Ἡ} ἙΛΑΩΥ ὁο ολ3» εροὶν ον ἰγον --- ἰοϑι 

ρο ο ἐθῶν λας ὅ ογαλο ἠγόν . ἰἴδλας ὅμαςς, ροῖι κυ ξοθοοΣ οι οὶ 

ἐσ οἷς. ἰοῦ ρδεθ ιϑἱ ϑοῖο μα θοροῦ θοῦ κὲ9 ὦἹ Βκρο ΜΝ ῈςΘ 

εἰδαπ μένον θαυ οἷν. Με τας Ὁ κῶν φάξω ἢ γ5 γααῦνο μὰς βοοι εἶχον οἷν θὶὸ 
᾿ϑίο τας μϑ ρομδα ἡ 5 δὴ οὐἱ ονο. ὁραροασῶς, φοιῦ μν ᾿μοῦ» κῶν. 9. 

δϑοι ᾿ϑομδοδ ἡ μὼς ἰοοὶ οον . μέλναθοῦ «ϑομδοδν οἱ «Ὡδοῦθο ᾿α. μην οο 

μιοοὶ; οαιθοοΐ ὡς .5.ἰ. ἰδβαὸ τϑϑλν μα». μοὶ ςϑομῖδιδι μνᾶ δ. ̓ς Βα οοΣ 

μϑοοῖ; οιδαιθοοὶ αρϑ7 μυΐγ μιοίο δας ββάροοο ἰοιδαν οιδϑαϑαν, . οἸγξνϑδο, δ κραϑο 

ἔομοο ἰοδαν οἰδϑα συ οι θν υὐξλοῦο οὐδ δῶν μοὶ [κϑοὶ., οὐ γένϑος, οἷν. μὰ τομδο 

τον. μαι ον. ἰονδὰν οἰδϑαδω τοὶ ἰδτοὶ αϑονν μοὶν τοι ἔγοι τ δου ἰοθν μϑυϑιλαδο 
οἱ ατλοοίγ μιαυΐο. οοιογαλδνο βαλο μᾶς ΘωθΘ᾽. ««θομὴὸ Φροῦν οἷν βαβϑθοΣ 

δδο Νιβλαδ [.390}} οἷα. ὁμ δι «ἢ ΡῈ σας ον. οεϑοδν Ιϑλϑϑῦο [ϑοΐ; 

ΜΝ ἰοῖδαν οἰδϑαβν ϑίο μιϑοὶςς οἴοις, μκϑδαθο ψθο "ὺ πθο τϑανοαν [50 β8θ 
τον μον μα. μεοίο 9 ὦ ον ον, πο λον, ἰλλοῦ Μ᾿ 1 ϑδοαο 
ας δ Μο τον. Νρονο ἢ ἔγϑος, [τα ννοοὶ Μη) δ 39. τ οὐ γόνϑν. οἷα, ἐμὰ, τ ποῖ» οιδο τσοὶ 
ἡ ϑμϑο ἰοδν οὐδοῦ ορθαν υὐξλθο ον όδοῦ μοὶ κϑον οἷ " ϑϑοοδνο 

76} οφομα ὃ) " οἰδρϑὺ πομροαϑα δ. βαδ οἷν δ ῥοο δ). οοὐ Ῥϑο 

μω νοι) δὶ ὀῶν. δου υἱοῦδὰν οδοασ ὧϑο ομροδδὶν λοι Ὡς ῬῈΞ «οι οὐαϑοο 

εαύμθιρο οὔναϑο Πα οξσοο. οἱοδυθ οοοδνυὶ 15] μδ. ἰμθ βοΐδδοϑο) ἰδ. 

ϑβλα οὐ υοἱ ἐμ μονα Δοασφποοο Μ΄. (μον) ὡς ον. ὁμοθσια κ ἢ ῬῊΞ 

" ἰδδωμο ΠΡ ΟΌΝΝ ψ5 {Ἐδαο ςϑϑὸ [49 Αἱ υοἱ βοαιο οὐνο θα ῦϑι 99) 

ὥὔοο οἰ ΞΟ τόμου νον εἰαι Νμοο ἰδλας ὙΝΜΔΟΣ μϑοίδῷ βϑοδϑο 

-- ὀμμ 1 ἸΝιμος ὁμγαλδνο ἱδαυρο οὐ ἰδ. υϑυυδαν ἰδαδϑιβοο 
ἰδὸρ ΒΓ «ὁμοδ ρυϊο οδδι, ὁμδε μωϊ οϑγο οἰδθσρο οοῖν Ἡςς ὀβον 
τον μαρεθ. δυο κὸν ανδν τος ἰδυλοοδοο [ιοδυΐ οὐ τῶν α9. Ἀν ὀμδοὶ ἰδωλοὶ 
ας ὁ μΣ ον οΣ λΝνλοΣ οἱ ων οὐρα οὐ οσὐὲ μῥοϊδο μωοΐμο ο ὧϑ ὦ 

οὐ βου βου οοῦρ μκῳς ᾿ὗνον νυ κϑΉδαο βρᾶ ρον.» οὐουΐο τ οΘΣ 
ϑομοο μα οὕ Ναθο ἱμμυΐο μὐδαδο ἰμυο μθο να οἷο ον) Δ λθοο 

αι οοδὲ κὸν, Ομ. βϑίο.. ἔϑμαν [καϑαϑο βν 89 μϑν. ὀῤδονϑ ἱμμόν άϑρν ἱπρυΐο 
εἶδδδι τοι ἐρίοις. μλοιλν ὀβα. δα τῶῶνϑῦ ἰδδίμ ἰιαχοῦγδοο Ἀιυλγ βδαιρο τἰδανουὶ 



ἩΠΑΘΠΙΌΒ. ΡῬΡΟΧΤΙΟΌΣ, 101 

ὁυ πῶντὲς οἱ αγιοιν τὸν αὐτὸ» (γουσι τὸ δὲ ποτῆριοι! παντὸς πίουσι, 
ΝΊΟΙΟ 116, αἴ ἄπροῖ ἀα8 Βδὰ ἴῃ ΑἸίαπρ δα ΤΟΙ ἀπᾶ Οἰοἶδὲ 5ὸ τοίη ρὸ- 

ΟΡ θη 51Π6, βἰπα σὰ 010} ὙΟ]ΠΤΟΙη ποθ ΕΥ̓ ΚΘμμἐπῖβ ἴῃ ἄθν πϑαθη 616 γοῦρμὸ- 
ἀταπρθη, ΒΟΠ ΟΡ πι}" αἴ0, ἄοθοη Βἴηπο δ κυ ρὲ βἰπα ππὰ ἄϊο ὅς Το]: ΠΡῸΣ 
Ὑουπαη] (Ξε ἴπρο Ὑ.) ἴμὶ (ἀοθοὺ βοιαθοη ππα βοὴ ἀπ Βροὺ ἄθα Τοῦ οπ5. ΟΥ̓ ΠΙΟΙτοι, 
» 0) 6α. ΒΘΟΠΘΣ ἈΡῸΥ --- ἀχ5. ὄντα] ἀν Εὐὐ]κοπηέηϊβ ὅν ἹΚΟΡρου οὶ --- ἐν πἼζοη 
ἈΠῸ ΠΟΙΠΠρθη “, γγ0}} ἀπρο! 416 Πα ται ἀα5 Τιοῦθα, πϑοῖ ἄοῃ οθοίοη ἴπρο Θἴηποὸ 
βονγοῖῦ ροβίδικε βἰηα, ἀαβ 5186 ἄθῃ ΒΘΟμον, ὅν ᾿ῃποὸ ἀπ. ἄοΡ ΕἰΡΙτοπηξηϊβ ΟΥ 
ΒοΠρ απρ᾽ ρο 111} (οἷ, σθη, 40,11: Ῥοὰδ) νυιῖρᾶ, ἰσίηκου, Επδονίαβ μαΐ αἴθβο Ἡγβίο- 
τίθη 1 ΟἸποΙῚ ΔΠᾶάνοη ΓΚ αΡΊ 0] 50. θΟπαμο]ῦ: ,ἄὰ5. Β]αὲ ΟἿ. 15} δε Βομδίιο ἄον 
Τιθμσθη ἴῃ ἀν ΒοΠΟρΓαπρ'; τγον 65. ἐνίητε πυπα ἄλδπτοι | νγοῖβθς. Ἰ6᾽ 

4δ, Ὁ Τὰ αἰσθητήρια καὶ ὁ νοὺς διαμερφιξουσι (7) τὰ αἰσϑητα ὁ δὲ γνοὺς 

μόνος δχει ἐπιστημιην τῶν νοητῶν οτί καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν λογὼν τῶν πραγ- 
ἐτῶν ἐπόπτης ἐστιν, 

ΟΠπο αἴθ Β᾽ηηθ πη αἴ6 Ὑ Θυμθ ρ ἄδ8 Ὑουβε απ. ἄον ΒΟμδρ απιρ' πίοι ον- 
ἴΆββθη. οϑῖθ [6 1]9η. αἴθ 5 ππιθηννο]" ποἀθπίοῦ, αἴθ ἅπβογοι ϑίππα πψουνᾶθη. δὰ 
᾿κῦν θυ] Αὐτὸ σοπλ]ν, 16  υπαπν ἀδισαρθη πηϊθυβοιοϊδε ἀπᾷ πἰπηπιξ βοὴ ἄδ5 
γονβιϊδηη 5. (6 ον ΒϊμπιθηΠ1ρ6) ἃ15. ΝΆΒΡαΣρ'; δθ0} ππίονβομβοίᾶθη. (διακρίνειν) βῖὸ 
μεϊάθ ἀ16. οἴπχοιποῃ δροηβύξηδο σοὴ οἰπϑηζου. 16 ΟΣ πα» ΔΠΠοΐη --- τχοῖ] 
πΐομῦ ταϊξ ἄθη ΚἸπμθη νορΗσο θη --- παὺ ἀα5. Ὑονβίξηδηϊβ ἄθυ σοἰβιρου Πίπροῦ, 
510 Ὀούγδομψοῦ 510. βοΙβίϊρ χὰ ΠῚ ὔόππο, οἶπα ἴῃτο ΕΠπατίϊοῖτο γοσπι ἐν 15. (ον 
Βἴημθ. Ζὰ ΘΠ δπροη, ,ἄθηη βἷθ 8]16ἷη Βομαπι! δ ΒΟΎΓΟΙ] (16 ΤΙηρο 815. ἀϊ6. λόγοι ἄον- 
Β6Ιθθης, Τπΐου, ᾽ονίοη. ον Ὀίηρο" γουϑίοιν δὲ ἴπτ Βοαραΐαηρ, ἴῃρο ΤΘῆγα, 

406. ἰᾳ. -« Ἡ τοῦ τεχνιτοῦυ τεχνὴ περιγράφει τὸ ἔργον αὐτοῦ ἡ δὲ τοῦ ϑέου 
σοφριὰ περιγρῶφει τὸ παν" χαν ὠὔπερ ὁ ἀφοριξωῶν τὴν τέχνην τοῦ τέχνιτου διαλυει 
τὸ ἔργον αὐτοῦ ουτῶς χαὶ ὁ τολμῶν εν τῆι διανοίαι αὐτοῦ ἀφοριξειν τὴν τοῦ ϑέου 
σοφιαν αὐτοῦ φθειρει τὸ πᾶν. 

Π186 ὙΝ διβ οι (ἀοὐδοβ ἰθὺ ἡἰομδ, ποῖ θοὶ ἄθπ Οβομόρ θη, ἀοπθη δἰ ἈΌΟΝ β8- 
ΠΟΙΊΤΊΘΙ. ὙΓΘΙΘἢ τὰ], ὙῸΠ 1Π1π| ὙΟΙΒΟΠ]Θδη : ΟἹ ἰβὺ 8116} ὑγοῖβο, Ἅγ16. ἤὰῃ αἿ6 
ΘΒ  οἸΣΠ]Ο]]τοἱν Ὧ65 Ἠδηδανθοῖδονβ βοίη ὙΥ οὐῖς Σὰν ὙΟΠ]θπᾶπηρ Βνϊηρὶ, τϑβηνομᾶ 
516. ἋΟ01. ἴῃ γΟ]]οπὴ Ναβο ἴγοὶ 1γπὶ 1161} 5ὸ ΟἿ Υ' δένγαβ βοιιδ θη Ὑ71]], 80 188 διοὴ 
αἴ ΝΥ οἰβμοῖν (ἰοὐναβ ποθ Βαριθησί; βοιᾶθυη 586. θορτομηχ 81165. πη τπηβομ] θὲ 
8165 ἀπ ἤπᾶοὺ βοι. πόοοὶ ἔρον ἃ5. ΑἸ1 Πίπαυβ, οἵϊπὰ το ἄδν, ἅδν ἢϊο ἹΚυπεί 
γοπὶ ἸΚΠΠ5Ό16ν ὑνοππΐ βοῖῃ Δ Θυὶς γουηοι οὐ --- τγο] οἶπὸ ἄϊθ ἸΚυπβὲ Ικοίη Ὑ͵ ες 
ΒΘΒΟΒΙΘ. πη χπν ὙΟ]]Θηάππρ' Ἰτοιηπιξ --- 50. σογβύῦνυ ἄθυ, ἄον βίοῃ δυκπῆπς ἴῃ 
Οοαδηίτοη αἰ Ὑ οΙβῃοῖν γοῦν (ἀούέ σὰ ἐγοπποπ, ἄδ5 Α11“. 1 Τρπη οἴπα ὙγοἰβΠοἱε γοὉ 
δἰθὺ 65. Ἰγοῖπ Ονάππηρ' ἴῃ ὅθι Βομδρ πηρ ἀπ Ἰκοῖπο Βοβο χη βΊρου. ΒΟ Τορ Πρ οη 
πη ὙΥ]ταηροθη. 761 ἀν οι αἴθ ὟΝ δἰβμοὶν ΘΟ οὐΐος (πὰ ἄορ ΒΟΥ) Πποῖθὲ, βὸ 
1010 ἀν 1}81} δὰ0} ἀδιϑ, ἀκ β ἀ6ν Βομη οὐγίρ; θοὶ αἀθιη αΐον. ἰδὲ πὶ βοίπθιη 
Ὕόβοπ, ππᾶ ἀπ ἄθπὶ Δ ΡΊτοη, 818 Βομῦρο" απ ἂν ἀοΥ σάπσοι σον ]ΠΙομθη ῬΑ ρΊκοΙΐ 
ἴπ ἀον ὙΥ οΙ1 ἐρπομιηθη. Ὑ1: Παρθη ἀϊδβο ϑδπχα ΒΟΖΙΘ] απ 8 π|β61 80 ὁ ρΟ]ΆΒΒΘΗ, 
ἀαπν ἀ6᾽ Θοἢη πἰομὺ τοϊῦ ἄθιὴ οχου ΒΆΒΟΙΠ πὰρ οἷπο Κα ξ οὔον Ἐποτρὶθ ροηθημΐ 
“χοῦ, βίαῦι οἴημβ Ῥθύβοῃ τἡχῖθ ἄον γαΐον. 

47. 1. ἊΣ Ἢ ἀγιὰ Τριὰς οὐκ δβλλογειται εν τὴι τῶν αἰσϑητῶν τε καὶ τῶν 
νοητῶν ϑεωριαν" τὰ μὲν γὰρ ἔστι φϑώρτα τὰ δὲ δεκτικα τῆς παραλλαγὴφ, ἡ δὲ ὠγια 
τροιας μονη γνῶσις ουσιωδὴς ἔστι. 

Ἐπ οὐἹδαυξονν νῖθαθ ἀθηὴ οὐβίθῃ (ἰθάβηϊχοι, ἅδ᾽ βοῖπα Εν κοπηπὶβ πίοι νοη 
βϑίῃθμι θθθη ὙΘΡΒΟΒΙΘΘη. ἰδὲ, βοηᾶοση ἀαβ Ἰοποῦ ουγῖρο Ὑ͵Θβθη βοίποηι Ὑ Θβθη 
80} πηροίθ!]} ΕἸΡΙΓθη 8. ἰδὲ, 16 810. Ταὶς 158 γον 8116πὶ γουβοθᾶθη ππᾷ 
δομῦνυ ποὺ χὰ ἄοπι (Δοθϊοὲ ὅθυ Βδίγδομέμπηρ ἄθυ Ὑ σπαηρ, νγῖθ αἷα ΘΙ ΠΠΘΗδΙρῸ 
πη αἴθ ἄθηι Ὑ᾽ ὀυβίδῃα ΘΥ ΓΘ μ σασθαι Πίηρο. Πθηι α16 ουβίθσθη εἰπᾶ γΟΡΡ  ΠΡ]10} 

Αϑαπάϊπηρθι ἃ, Καὶ (ἀ08. ἃ. ἮΝ 189. κὰ Θδἐξίπροπ. ΡΆ]].-]η5ὲ. ΚΙ. Νι Ε. Βαπᾷ 18,5. 2] 



1082 Ὁ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ἱμλο μῳ οἷς ϑουδαὶ «κομδοὶ ᾿ϑδυδαν ἰδοῦν ἄνους οδο οἷν Ἀν Ν δ 
δ᾽» ρου μθ μαῦρο ᾿ὅ|8ο ιϑίο  οϑϑὶ ῥϑζα ἰδ ν ῥθιαν ὁ. ἐ514) ἰϑμαο 
οὐδοῦ οοιο . υλδο ὡς μας οὐ. ϑομβι μας οϑυδαβοι ᾿ς ΟὔΘ ΘΔΟΣ μϑδν ἃ, 

ιϑίο δὐξδν ο λο μο βδυδλο βαλιο μῳς ᾿ϑ9οι ᾿(Θἰο μοι ον ϑρβο Βαϑ.- 

γ7" ὁμμαλῦν ἰναυκο ας δ δα δος μαυδροθο ἰγῴ ὡοο β 150 «ϑοιδξθο αοὐοοδναί 

ἰλαιλα ον μ᾽ ἐθ ον Ὅλο τμῶο Νοϊ βμο ἡ ἰδμν υοίο με ΜΔ 
Νβο ας. Νάβιν τος Ἀδιμο [πα νοίγδοο μῸ ἤςα δκθοιο 5. Μὲ τομδοὶ Ἰιαϑα9}9 

λων ϑλο μα έϑδαο ἢ ἰδίραςς οο ἰλοδοὶ οἱ (οἱ [κϑοι.. δνϑϑο ὁμδοὶν οἱ οι. τος 

καθ Νυβοονθοο ἰμοσουδοο θοὰς ἰἰασιοο 5 οἰρλδδο [0 μβθοδμο μὸ 

ορβοασο Δο;9 ο :5}} μον δ ὠλδαῖο Ὡς Κὶ οἶκε: ο, βοδνο Οὐθὶ :ιϑομδοίο 

οὖν. ἂὧϑ έλοο δ  δίθο || μὸν. [5.55 ἰμ5 ον μῆς οἷν υὰςς εἴας 95 

ἰαγαοῦ υοίο . μα 5] ιϑίο ἱβϑοιο «βμμοο μας ὑοῦ μϑυροθο βοωΐδδοο μὴ 

ὡλυῖθ μον εἰδάθι δ ἰἰοδοὶ ἔμ. ἱμὰς μβοᾶχο ἰδὲ. δ βκραν " 15139 εἰμ 

ἈΠ ΣΕΤΥΤ. κως Καὶ, ΡΝ ίαα λοῖοι 5 εἰλακο ἰνβοοο αν. ἰου οἱ ρΆϑϑ 

Νὴ - μοὶ δυο, δρολο [55 ὡϑανξς κοῖς Θ, ᾿ς ϑσλο κ9. ἡ βαθοο ἰδδολο ὡο 9 

ἡ δ Ω. βμας ᾿ς μοὶ ϑο δὴ κ᾽ ον μο ἐῃ5 μω οἱ Ἀ»- 

ἰιαϑῦο “Δ μοο »- αν, 9. ἰβοο δας ἢ μυβιαϑος ἰκαθοῦ ον αι. . 

15. ϑϑιος οἱ Ἀν κῶν οἰμακοὶ ἰμαυλθ ουὐδαιο μὅαγ {᾿Ξ ϑβο ϑοῦν9 ἈΞ πων 

κ9) μοομϑ υοἱ ΩΜμο ᾿αραϑιθο ορασο ᾿δὴ 5579 .οοῦ ωο οο᾽ 

ὥνοϑο ἰδ ομο ρῶν ο, ἰδκας ὅλο δι οι βορῳ Βαϑ τβωϑεθο ϑϑαϑο 

δὰ οἷς. σον τθμα τος. μὲ βοδνς μὸ Ἀγ» ». δ. δ9 εἰν λον οὔνοι ἰδω5α5.) 

ουχλλθ ως: 9. ἢ ὁμοσλον μοι αθν ον οἰ μοϑν .  «μαρολο Ὁ 9}} μα θμο 

μοϑὶ μὸν ᾧ) οἰ υοὶ ἔχοι --- μα ϑῳςθος ἔμαθον θιδς ας ἦ) ἤλθιαρ ον [αϑ 
"7 τρῶν μας ῥο οὐδ Δὸς μϑδλοο. μύξοο ἰδαδς., μὰς Ὡαομο τϑοὶ γ9. ἔϑμὼθ 

μοι Ὡς βο5 το μαναθθ ς. 5. ϑοσιβολῶο νοῶ. μιοᾶβδον ὁ 

.ὥνομθ υϑόν οι ῦελϑο, ζα96) «Θἰγς ομῥοίδο (α:,ο δανχμθ ςεθον ἰδαδι ωδμο 

:5. εἰβκθὺ οδώνας ὅν ἰδδθον μθιαθο ας δ΄ ολμοδνο τιθθα ον οἱ 

τῦϑμοο «αν οὔ οὐ -οϑόο .βαα ὧϑ οὖν. ,ὔέθνϑλοο, Ῥϑ ρα 9 οδϑι 

ὐμημϑὺ βὰα ὥρα μοῦ δϑὲ τγϑι κεν ἰκαῖο μλϑῦν ἰαῦ εἰδμορο ῥαϑοιαο οἷ- 

ϑϑοθ ββομο ον ἔοονος θῖν μια θροῦν [ευΐο ἰμθ αϑιϑοῦν οϑοΒ ἰμβογο ϑὴδν ἰο 

πνο - ἰγμου ὀρ πὲ βοςος, 56. ὡϑοδυ μβϑοο ΟΝ . ἰγηθ αϑ λυ; 

5 ᾿αθὶ το ἰμο υἱκωρο μοὶ οἰδδο ναὶ τἰλοσλεθ οι. ΒΚωμο 8] μὰς, 

μοΐγ οἱ Οἱ βκομας οἱμαυγὲθ τὐϑῦὶ βαλθς ἰμὲ τ γιοιν μϑοιν οὐ τοῦμὸ 

οἱ ἱκϑονς Ἀϑόμν ἔχον ὀιέαθσκας μεοῖο ἔρυδοον μιὰν ἐλγεθὺ Ἀὲν ἰκαοὶς εἰδβϑ9 

ὁ Κα ηΐ νυν ὁμδυὶ ἴδον ον ἰδγηθ να, σον ἔμοδα μεθ τρ μὸν Κθι μον. 

ἴοι οασεδαθ δον ἰδούδαθον ἤρϑοῦ γαϑὸ τ μα  ε ἰμβαος αϑο ΡΟΣ. οὔθ (9 

γον ἈΞΩΣ κὔνον τϑιϑὺ ἰδοῦ ὧς, τα. ἦθμθο αδοο. ουὐἰδομρας ᾿οΣ. ιωαὶ 
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πη 6581} ἄον Ζ8}] (ΤΟΙ ρ0Ὶ ἀπίου σοσοη Πα 5. οἷπὸ Πίπρ πόνῦ δα, 6ἀ5 ἀπᾶτο 
ὈΙοΙ οὐ, ἄδ8 οἷἶπα θοῦ ἀπ σοὶ χὰ σις, ἀκ ἀπᾶτλο θθυνα]σῦ ποῖ βοῖπο Εὐχὶ- 
Βέθηζ, πη βὸ ρδὺ 68. ΤΙ ον Βοῖοι ἀπ ρα! αποθη, 516. ροῦν δ} πτοῦ χὰ 
(θη πᾶσοι Ὑοβοη αἴ γὸπ 161" ΤΡ] η185. οὐΤαν πψουᾶθῃ, 01 δος ἀἴοβο ἀοΡ 
γενβηάογααρ ἔἄμῖρ βἰμα, τὶ δαΐδῃ ἀπ αἷ6 πάγου Πέπποποη χ. Β. ἴθσα Το ύ- 
πϑδα! ὙΘΡΙΌΤΘΗ; ἅπὸ} ἤϊα Π6Ι]Π]ΡῸπ Πρ] εἴπ ἸὩ ο]σῈ ον βὐαθηνγοῖθα ἔονὺ- 
Βοῃσχοϊςζοπᾶθη Πρ το ηῖβ ἴῃ ἸΠΤῸΡ Ὑ υππηΐῦ νουβοπϊθᾶου, {ΓΑ ΌΡΊΟΙ] σὲ ποῦ ΜΠΟΉΒΟΙ 
ὑπἃ Ὅ7ῸΣ ἸθπῸ8. ὙΟ]1ς 1Θηϊτὺ ἰδὲ πϊολῦ Οἴδϑον --- ἀπο Πἴον οἷδὺ ὁ5. Ζδθϊοι πἀπᾶ 
Ονάππμηρ, ἀπα 50} 0)8, (Ὁ) 416, 416. καρ  Ο]]οπάαηρ; ἴσον ΝᾺ ΠΟ ΠἸκοῖ Ὁ σφ ϊδηρὶ αἰηᾶ, 
5π6 ἄπτοῖι ἄθη Ονῦ Ὀορτομχῦ ἀπὰ ὈΘρΤΘΉ ΧΟ, 510}} ρΘρ ΘΠ Βοος. ΠῚ Εἰρ,, 1 ΠΡΡΙαΙ Ὁ 775 
ἰδὺ ΔΙ]οἷη Ὑγοβομ ] 1616 Εὐν]τοπηθηϊβ". Δ10 α16 Ἰυν του 18 Ἰσοίη ΖΘΒ]ομτηαββ κοπτῦ, 
611 ἢν τὸ πιοῦῦ σὰν Οπαπθ δ πἀπᾶ σὰν ΤΠ Ραυκοῖθ σοιῦνα, βοπᾶθνη. ἴτὰ 
Οτοπχθηίοβοι ππᾶ ΤΠπ0} } 0 βο Π  ]Π θη ννο ἢ, ἀπ 516. 81165. οὐ ἰκοηπὶ ὑπα πἀπιΐαβὲ ππᾶ 
ονρυϊπᾶοῦ ὑπαὶ ππππηον 1ῃν Δ Θβοι ὈΘΙΠ0]}16, 50. να ἀπο} ἀὰλ5 ρον] μ6 Ὑ͵οβοα 
πἱομὺ κουϊορὶ ἴῃ 6116, υἱοῦ βοχίμ]ῦ πηα πο δ σαβδιηηηθπροίαθέ. Τοηπ ἴδπθ 81- 
σοθϑίθίαπ Ῥουβοόμθη (π| οὔ 1. δ᾽ 656) βοιῦτοη. χὰ ἀθμι Τηθδρτ θη χέθῃ. ἀπ βἰμθᾶ 
οΥρ ; ταδὶ Κϑηπ πἱοπὲ ἄοπ Ὑαλον 815. θΘΒΟμαΤ 65. [61] χε θ]θη; ἀν ΒΌΠη, ἄθν. πη- 
Βαρτοησὺ πῃ γ᾽ αῦου πψολπ!, ἀνέρι 5101}: βοΐουύ πὸ} ἀπ 580. τγῖρα 4ἃ5. ἀρ σοηποπᾶθ 
απι ἀρ οι ]οπθ Ζ.] 6, τσῖα μοὶ ἄθῃ Πίπρθη ἄον Πϊηποηνγοιῦ ἀπ ον (ἐοἰβέθθυνοῖς, 
πητηδρ! ἢ. ΕἼλοπβὸ ἰδί, ἄδτ αθον ἴθ ἀθπὶ ΌΠπα ἀπ ὅ6ὲ (Δοῖδε ἴῃ ἄομ ΒΌΠπΘ 
απ ἄδπι Ὑαΐθυ, ππρορυθηχί, ἀτοὶ ἀπῃροϊλοίθίθ ῬΘυβόποι ἴπ ΟἰημθΠηῚ ΠΟΟΠΡΟ] θα 
 δβοη, ροίγθημῦ ἀπ 0011 ροοὶῦ. ΑΘΠΉ]ΟΝ δῦ ὁ5. τοῦ ὅθοϊο πη Ὑ Θυπα τ πὰ 
ΤΟ ὈΡπΒ τα, παν ᾿ἰδὺ 65. ΠΙΟΡ ππὶ ἢ Αὐβαγαοῖκ 850, ἀοτὲ ἃΡὸν ΙΓ ΚΊΊΟΝ ἀπῇ 
ψγϑβοηἐ]]οἷν, Θυ θα θοη ἄρον  οτὲ τπιπῇ 741}. Βιδππομᾶ ἴἰ6 85. (6 ]ο  πηηἷἶς Βομσοῖθὲ 
ὅσου στοβο σορὸν, ἀον ΤΉ ΘΟ]ορΘ, 8180: 10]} Ιζϑησι ΠῈ}" ἀ 8. οἴηθ, Ιζαυ χα δου βᾶροῃ: 
,»ὔ͵6 Τυϊηθᾶξ 1δὺ ἴῃ ΘΠ μοῖῦ οἴη Τυϊα δ, τποῖπθ Βυϊθυ, οἷπθ Ὀγϑι ποῖ ποῦ 
ον Ζ8}1 νοῦ πηρ]οίοπθη Πίηρθη --- ἀϑπηπ αἰ ἢ 6 πη τ" ἀπὸ νοὰ οἷπον Ζοη- 
ἨσπᾶοΣ - Τυβοηα!οιῦ στάθη νοη Πίπροι, 16. πηῖῦ 8116} συβαιηπιοπροβοῦψυ ὑγάροη -- 
Βοπᾶθσῃ γὸμ β]οίομοη. πη ἀν ο]ΘΙο θη ὕπνο νγουΐθ ῬΟυβοηθη. ὙΥΣ ΟΥἸτοηποπ 
οἷπ απ ἃ Ἶ656106 Ναΐαν ἀν Οὐ ποεῖν ἃ, αἴθ ἀαγο ἀἃβ ΑΙ πρβΊοβα (ἀγενητον), ἄδ5 
Ορογοπβοῖίη ππᾶ (85 Ἠορνον βΌ] 6 ΟἸἸΘΡΑ ΚΕ υ Ἰβίουε ἰ5θ, ἈΠΏ]ΠΊΟ. ἰβὺ 5. ππὶῦ γον ππη, 
Ὑονὺ τἀπᾷ (ἀοἰϑὺ θοὶ ππβ, ὑγϑηπ Ὑγῖ τὴϊξ ἄθπ ΟἸΠποβαϊηροι αἴ (ἰοἰδίοβαϊηρσο, τηῖῦ 
ἄριι Κ]Ἰοίποι 5 ἄτοβο γουρ]θίοιιθη αἰ ἔθη ; ἀθππ ἰτοὶα 114 τοϊομύ δὰ αἴ6 ὙΥ μα ]οῖς 
απ ὙΠΟ τοῖν πόραπ αἴο. " 

48, «». δὶ ο νους ἐν τῆι ἰδέαι ὁδῶν τρέχει συνανται ταῖς ἀγιαις δυνάμεσι, εἰ 

δὲ εν τὴι τῶν του σώματος ἐπιϑυμιὼν οὗωι συνῶώνται τοῖς δαιμοσι. 
θαι αἴ 1 οσηαπὴ ἴσο Ναΐαν ὈΟΙθομ Ὁ, Ἰηἄθηι δἰθ 5101} ἀαροῖ ΟΘροὶ, παπᾶ 77" 

ΘΟ  ]οἸκυίου. θοβἐϊξηαίο βατηπιθὶν ἀπ 510} γὸπ 6 γον ΤΡοημᾶθη ΑἸἸβοηνγοῦ 510}. 
ΒοΙθδὲ σαυνοπᾶοῦ, α16 ΗΠ ἀοΥπῖββα κουβυῦσ! ππα τσ θα βηίζοη ἄπροὶ αἴὸ ΤΡαροπα- 
ἄθτιπρ Το ΒΑ], 5ὸ ὁν 1 Εν 516. δὰ} ἀδβοιη ρα 061 1 τὴ Θομδτιου τ] θη Π6Π]Π]ρθπ 
ΜΝ ομίδη ψαβαπιπηθι, αἴθ ἴπτ ἀπιοῖ ἀααῖη πο] !θπ, Ἄγ οσπῃ 6. ον. ἴπστ Ναΐαν δαΐ- 
βου πὰ ποῖ Αοργρίοι ΔῈ} ἄθιη Δ Θρο ον 1 ϊβέθ 405. Τ,61})88. ἸΠπα μν, ὑγἹΠῸ 
516. ρἼ610}} δα δούίοια, ἀ16ὸ ΜἝομθο ον ΕἸ πδύου 5. ΠΟΙ οὴ. 5168. 1π ἘΠ Δ ηΡ;, ΘΥΤΘΡΘῚ 
πὰ [ἢν Βομϑπα]ῖοῖθ Ἰϊηα τ ίϊοιτα ἀπ ὑγου θη δῖα. 1ῃ τπιπβο! ρα ΝΘΟΙῦ. 

49. «ιν. Ος προυλαβὲ τὸν τοῦ κοχκου στάχυν πρῶώτευξι τουτῶν οἱ ελαβον 

τον κοχκον καὶ ος δλαβεὲ τὸν δευτερον σταχὺυν πρῶώτευει τουτῶν οἱ, ἐλαβον τὸν τρίτον 

κοκκὸν καὶ ουτῶς ἔστι διαδοχη εῶς την του κοχκου ὄυναμιν υψῶώθηναι. 

Απῇ ἀτοὶ Ὑ οἴβοῃ κοῖρὲ 810} πϑοῖ ἅσπι ΗΠ Ι]1ρθη ἀᾶ5 ΘΔπιθη κοσηδυίῖσο, ΕἸΏΤΩΑ] 
158 8685. ἅδ5 βαιιθηκοῖμ, ἀμ5 1ἴΠ ἀπβγὸν Ναΐαν Πρ ῦ, κππὶ ΔΠάΟΤη 488. ΘΘΙΠΘΏΟΤῊ 
ον Εν Κουπέπίβ 05. ΑἸ], 485. ἴπ Ποβο ἴθ ἄθη 40 Παρομ οἸπρο]ορ γα Γ 6, νυ] οθὴ 
βοβερὺ ἰβῦ: »σίθ 48 161 0]10}186 465 ροβίϊξθῃ ἸΚΟΥΠ6Β ἀἃ5 ον πα (ον ἸεἸπ ρθη Α ΘΠ Ρο 
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164 Ἅ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ἰορο οἷν. ἰοον, θγεϑὺ μὰ ὥροσο ῬεοΣ Ἀν. θοὴ εἰδομδας ας, οὐ} 1 159 «κι ὗδοο 

39 ἰβαδοιθῃ ἰδνδιςν ἰγομ θοδ αἱ Ὁ ον ΘΘΣ . οδδνϑο Θ᾽ ἐγ) «ἐμ γη}9. αϑιρϑοΣ Ὁ." 

οἱβα ἐν} «οὐϑιν ἰδϑιυθο ἰμϑυθ ββορο ἰοῶν . ἰδιωσαλο οἷο. βομὶ μαϑ φοὶ τιῷῶο!β 

ἰξα ματος, οοιλλας {1 ̓ ϑωσοῦδιο : ϑομπς ον μκ9. αδοιθ ὅμαδο Κϑομ5 

Ἰδὴ σιθονν μὰ. μυίο μυβο ῦξϑο βϑιββίθο ὑογμθδοθϑ, αὐλο Ὡς } ν οιασλϑο 

ομαϑοι;Σ σοὺ νοΐ ᾿ς ἐσλοι ρὲ Ων 59. οϑ ρα) ο βλοςο οἷς ἰοοὶ ον μα 

μια ϑρὺν ἰοἱγ ᾿ραδ  ἴοο θὲ μὰς ιϑόν «ἶδοον δια μθι σοῦ φρο μαδ ν. 

ΟἹ 5 ΟΝ, ον. ὁδασὶ οἱ θο᾽ οὶ» ἐμ γε9 Θιοσν σοῖς ϑρο οἷα. ἰοόϑις «Ὁ 

εἰδαιο μϑοίδνον ὡνοοδιαὶν μοΐν υοιοδοΐ [νον ἰουϑαν Μκλκον ὰς θόμδοος ᾿ίϑοϑο ὁοὲ φοΐ 
Ἀπ ἢ ρβο ρον ΚΔ. ἰγοὶν ὀλογεθ Ὅρα κοὐνϑο :}νθο μὅϑι δὺο} -θιϑο 

. αὐποοδαίο ααϑ} ολο,ο ἢ" ἰδωόρο ΟΔΝ ον οιϑῦ οὐδοΐ :ααα ἰρκο θια (098) 

μιὰν μμοὶ υἷας ἐν ἰρϑαϑοὸ βμοοκο οἷν. ἰοοι. ἰδιδρθῶν ομλοιῦσϑοαϑο δ ο Μοὶ 

ιϑορδῶν. γϑμῶ ον «Ὁ }} ἰκαοὐ «λον, ἀθῷο βοθαλν ον οὐ), καθὸ ταῦ οϑομὸ) 

"λα ἰαϑδλοςς, μον νον ἐμ ον. μῦν. μου θοῶς μοὶ ει 89. ὀῴϑαρο δ λθο 

ΕΣ αὐ οἰδνδιο οἰδδαχοθ θ᾽ θοῦ τἰνς ἔρο ἐμθιυον, ΒΘΣ 

ϑιονᾶλαν. Ὁ τσ ες ἰδαϑη οοιοται ἘῚ] ττϑι ς φανῶ, ὡ ἃ9 αν μβο ..5 

ων} ογ.. μοὶγ οἱ ἔοι -- ἰαϑο ἰθο ιὅ9.5. μ᾿ «θοῦ! ἘΞ -τϑ ϑιϑῦδαο ὥϑυδ 

δο) οἱ ᾿᾿ϑἷο τἰδαααθ οὶ μος, τκῦϑϑο ὔομδΣ, ὡὸ πρ νοι δ τοῦ. 

μαα δῶν δίδθοῦ ἡ οὔθ [5 οἷν. ον ον δ λθο νυ 9915) οἍ ο τε 

οἰδσνσο οἱ ἰδαϑῦ, θοροῦ μὴ ωδνορο ϑύομὶ Βα ψοΐ οον ἐλομθαςς ἡ 9 εἰδαθόλο 
τοῦ ἰοιδὰν ομϑὺ ἰδδύραϑο [δ υλαυοσ Ῥρῶο τὸ ἰοου δου χὰ Κορ «ον 9) 

ϑδοοὶ ἰδ ϑορ 9 μὲν ϑο (939... μβακλλον ομθοσ αν ἰθοαον ἰνυσος εἶμραςς μλως 

͵8}}9 σός. ΝΣ δι οἱ λοις, ο ῤθο οὗν. Να9 [βαουο οἷ. 

ΕΟ ΤΥ ΝΕ πα ΝΟ 
ιϑϑιμβο ἰθομϑὶ :λαθο Ἀν ἰμὼςθ οοοδυί Ὡς ἰὼ Ὁ ὴΝ9) τοιολα. Δ. οἱ 

᾿Θϑ δ» Ὡς ποῦ Καθ) Ἀν πῶ βὰς ὅν ϑομδεὶ Ἡςςς βαλι. ρο οὐδ. ας 

μβαϑ ϑομθ οὶ. τλαν τλθο ἐμμον! ἰδδα ομο άλρου ον οὶ κοϑνδιροΣ 
αοἰδιαΐο ὅσοοῦ (οὐδόν. μὲ μοὶγ αὐδὸ ὡὥνοδοοθο οὐ Ῥὴ5 «οὐὐαλθ ο06) ϑομδυΐ; 

Ἐπ Οὐοιογάϑαν ον μδοδο Π σοῦ [λασομο θρονὶ πο Ἀν ας ϑομας 

οἷν ἐμοὶ μδῦμο ἴδλθ μοὶ; οισαναχονο μιλαλον, βοῤοι ἰγάϑαν. « Οιοόδυο αξιυδο 
λαδουθι κα οι θὲ. ἰλονι » ὀμελ μϑλοδοο ἢ ἴθι. οοὶ 'ῦλο κὰν» ἰδα πον5 (979) 

ῶο τῷ δῶν οὔ δ 5. .5 .ὐϑὐδὸ ΝΟ ρϑλο τϑδμο οβοα ὁὸ [5.355 

ἰιϑ)ο ἱβαυρβάϑδο ροβνο ὁ ἄν βν οθο οἷν ὥνλ ἐν Νὰ λϑο ἰοι ῥο Εν ο)9 ΒΘῈΡ οὐ 

" μα, οϑμο ἰδυρμο οἷς κκυλίο «κϑοῖο. ογμ δὶ ἰγορλο ϑὐο μα θο ἰξεςθὺ ᾿'βιβουο 

Ἀν ῳμοο οἰδανρο Πα δ αν ἰδδιρν οὔοκ δου ἰσϑῦο τβοῆδοο [ο βϑοροδαο 
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μοϊβύ, 80. ἅπο}} αἴθβθ δ εἱὉ ἄὰ5. Ἰζοῦῃ ἀθΡ ψυκίη ρου“. 65. αὐθῦο ΘΔ ΘΉ]ΚοΥ τ 
ἰδὺ 88, 0] 011685 (ον ἬΘΙΡ ἴπ ἄοπ ΟΡ (ον 61} σοβᾶν παῦ, ἀὰ8β ἴῃ ἀδυ Ασα 
γοιΡοῦροῖ υγιρα ππα ᾿π]Ό]:τὸ ἀν Πρ ἢ Π]Πλαπις πο} βοίποη (ἰδυούθη. σαν ὙΟ]]ομἰπηρ; 
δα βοΠ]6βὺ. Εν χορ πη8 πὰπ (5. ὉΠ] π|ξ}}} 10}16. ρα οι νγοῖβα Ααϊβίοϊροη ἀἴθβον ανοὶ 
Αυύθῃ ὅδ Το πμὔ8 σὰν Ὑ Ο]]οπάπηρ,. ΟὟ ον χαορεὺ αἴθ Αγ θα ΚΌΙΙΟΒ 
οΙΩΡ δηρθη Παῦ δῦ ον οὐβέβ ππξον ἄοπθῃ, αἴθ (ἃ5. οσπ οππρίδπροπ πϑῦθπ" ἃ, ἢ. 
γ76} Ζιθυδ 201 ὙΠ ὁπ πηρ᾽ 16π6} πϑὺ}] 1]. ᾿υυ]τ πα 5 ἘΠ|ΡΊκοἰ δ σοδηρὺ ἰδῦ, 5ὸ 
γαῖ 65. 1Ππὶ τηδρ] οι 150, ἰδὺ (ο1 οὐδέ ἴῃ ᾿μνὸ ἀπᾷ Ἐπ κοπη πῖ5. ππΐθν ἄσπρη, αἰ 
παΐζ]οβ ἀπ5 Τα]οηῦ ον Εν Ἰτθηη 5 1 ]τοῖν πὶ ἸΠσοπι Ηουζο. γορρταῦθπ ἀπ 65 
πἱομὺ 815. ἤοιβίος Ἠδπα]ον δαὶ αἴθ 10 ({᾿]οπ 6) βοθυδομ 1 ΠΔθθη: εἴθ ποίππθη Β[0ἢ 785 
πἰοιὺ ΜΘ] βθάθὶς, Α νάπϑια, ΤΑ] οὔθ, χατῃ ΝΠιβέθυ. ΟὝΣ αϊο χυχοῖία ΑΘΠΡδ οΥ- 
Βαϊΐθη Ππαὺ δῦ ὁ οὐβύῦο πίον ἀθποη, αἴθ. ἀπ8. αὐϊδίο Ἰζονη οὐ πα]ξοι Παοπ, Η ΟΡ 
ΒΟ ΠϑΙηῦ 65. ἤ80ἢ} ἄομι οὐ ὑϊατιῦ, 418. ο}) αἷὸ Ονάπαμρ' γον ϊγο ιν ὁ νἄτο; αἴ6 Ονάπαηρ, 
γουδηρίθ: τγοι" αἴθ σγγοῖθο Αοθρο οὐδ] λοη Πδῦ, 15ὺ ἄθιη, ὅν ὰβ χυγοῖθα ΚΌυη 
οὐδ] παΐ, νουϑῃ, --- βἰανε ἀοόβϑοη 18} ον (9. ανιἐΐο Ἰζοση σόγϑὴ ἐσοΐθη. Αὸν 
πο}! ἄθτα πὴ νὸμ (σοὐέ γον] θποι Ὑ οὐβυβη 15. ἰδὲ αἴθ θοθθ 5οὸ. ΤΟΣ ἴῃ ἄον 
τπϑὺ τ] μοι Εν ]τοπη τ8. (ὃ. φυσικὴ) ὑπαὶ ἴθ ἄθν 65" Θίηρα πη ον ΚομγΙ. νο]]- 
Κοιησιθι ἰδ πη ἄδπδοι ἀα5 αν ξο, σοῦ Ἤρυπ ροβᾶξθ, ϑδιπθησουη. ΟΡ ηρὺ 
ΘΙ] Ιου υγοῖβο πὶ ἄθη ἀπάοτοη, ας ἀθη Ἰζαῦβυθ ἰὼ Ἰόπθη ΠοΙάθη ουβίθη Εὐυϊζοπηῖ- 
πΐββθη ποῦ ΌΒοΙνιονὺ Πα λοη, (1 δῦ, ὑνθρθη 56 110} Ὑ᾽ ΟἸΠΚΟΙ τ] ἢ ]Π6ἱ Ὁ ἴῃ 76 πο, ον 
ουβέβ ππῇ ἄν ΤὰΡΒ ρ Ομ 6. γῸη γΊ6 Ιου, ΠΔ5 ραβὲ χ. Β. δὰ αἴθ Αγροβίθὶ, αἴ ἴπ- 
ξῸ]ρ6 ἄδ98 (ἰβϑοίζοβ βῖοῃ!. δῃ ἄθη ΤΟΥΤῚ ἈΠΒΟΒ]ΟΒΒΟΙ, τγῖ6 ΟΡ ᾿ἤ πη. ΒΘ] θ8 0 θοχοαρίο 
Ῥούν. ἄδ8 Ὑ' δυβιεπατβ 68. (6 ΟΠ "8568: 9 65}.8}}} Ιδὺ 16 οι σιπὶ Ἡ πη πι0 ] πο 1ο ρο- 
Ἰομνύο ΞΟΠΤ ΓΕΡΌΙΘμθ 6. ἀπ ]Π10 ἢ} οἰποιὴ ἩΈΒΠΟΥΤΗ, (0ΟΥ ὅπ8 βοίποπι ϑομαῖζχα πθῦος 
ππηᾷ α᾽έθα πουνοννῖηρὶ" (ΠῚ. 18, 99). 

δ, Ῥ. «": ν" τῶν τὧὰ τικτουσαι παυσώντει ΤΈΚΕ» Τῦτε κι οἱ τῶοῦαπαᾶ ΟΥΧΟῚ 

φυλακες κινηϑησονται καὶ οἱ στυλοι αὐτου ἀσθενήσουσιν καὶ κλιϑησονται" τοτὲ καὶ 
αὐ δυο κεφραλαν ροδὸν καὶ βυσσονπ  περιδεϑήσονται. 

Ἄγομπ ἀἴθ56. ΕΡΚοηπ ηϊδβα Δπξπὅτοι χτὶι Θηὐβίθ μη ππᾶ χὰ ρορθἄσοι, οἱθδ 65 
κοῖπο παὐύ ]οπ Εσ]ςο πη π15 τιθ λιν, ὅπο]ι Ἰκοῖη 6 απ5. ἄν Βοιιδρίπηρ, ρου ΟΠΠΘ 6 τπ6]}}, 
ΔΆΝ Ἰτοῖπὸ δὰ ἀοπὶ Ενδηρο]απι Ὀορνυ ϊπαἀθέθ τη θ ἢν, γγὸ1} ἀτὸ Ναΐαν ἴῃ βοὴ [ον τ 
ἰδύ, 4180 οῖῃ Αηέδηρ ἀπ ἽΝ Δομβέαπι τηθὴν δα ἐπδοῦ; ἄδπη ἰδὲ ἀ16 ΨοΟΠΠτοιππιοη- 
μοῦ οἰπροίνοίθῃ, βονγοὶδ δῖα. ἴῃ ἀἴοβοπι ΤΠ θῦοῃ. ἄς. Δ δομβίθαμιβ τλῦρ] 0} 1ϑῦ,, γῸΠ 
ον Ῥαῦΐαβ βοισοινε: , 15. ὙΠ 4116 οἷπβ βἰπαᾶ ἴῃ (ΘἸδιθοη ππᾶ ἴῃ ον Εἰ Ἰκοπ πη 5 
ἄσ5 ϑομπος (ἀοὐξος πα] οἴη νο]]] του πη θπον" ἌΓ ητι, ἴῃ (πὶ νο]]Πτοσηηηθη Ναβο (Ἔν. 
(Ερμ68. 4,19). Ῥδηη ᾿νε 48. Ἐππιρ ρθη ἀπῇ, [ἀδ8 ὙΥ ΘΙ] 1616 βοϊιννίπᾶοὶ, ἀἀ5 γ8ὺ 
ΜΠ πη]Π]Ιομῃ6 Βουυβοιῦ νὸ Ὁ, 8η, 68 ρἱῦ κοῖηθ ΘΟ νγΒρΟΥ ΞΟΠ ΕΡ τηθ]" ἀπ [κοῖῃ 
Αὐΐβδπροι, πὰρ ποῦλ ἰἰρ6.8}} Βυοΐβραίβθ, ννῖο δἷθ ΔΙ ημθΡ. σαϊκοιηηγξ. Δ 
Κοιιπθη ἅπο 616 ον 465 Ηϑπβοβ 1π᾿8 ᾿Υ̓δηϊγοη.". [)85 Ηδιβ ἰδὲ ἄδυ" Το 
τοῖν ον ἤθϑὶθ, ἴῃ Ὑν θη [ἢν ΠΟΙ ἴῃ βοίπον ΚΘ ηΠ 18. τνο πΐ, ὥϊο ὙΝ ἤο τον 
β᾽πᾷ αἴα πβδυθη ἀπ ἰπποῦ θη Θἴππο," 518. Ἰκοιηπθπ 1185 ΟΥ̓ πἰζθη Βοήοπξαί, ἄδβ εἴὸ 
510} νου χαπᾶάρη, ἃ, 1. 1π ΟΘΥ νγαπαονθασοη ϑύππιϊβ. γθῖπι (ἀθθοὺ Ὁ] θη. 5ἴ6. πἰομὲ 
ἴῃ 1Π1Ὸ} ρϑνν πη] θη Ὑ ΘΟ  ΤἈΒΒα ΠΡ; ὙΧῸῚ (85. Ν᾽ ΘΒ ΡΠ] ΟΔ61 ἸΠΠΘΙῸΙΣ ἀπ ἔπβο θη 
Πἴηπο ἴῃ 76 Π61 Βο ρθη Ὑ ουΖίοίταπρ ἀπροΠρθιιδοῖν μα, νονβίο ῦ τηΐο}. , 36 πθ 
πεέσοη. πγογᾶθδη βοινγαο} πη ποίρθη 5810}, Βυϊύχοη. πουπὺ ον Ἰἴον 416. (Ἰ0565 
δα (ἅδῃ Μθηβοι θη) δαίγθοιξ οὐ πα! θπάθη ἰοἀδηίτοι; 8 ἢ 56 σχουθη, ὑχὸπῃ ΠοΪπὶ 
Οοροῖ πὶ Ηθυχθη 7668 ὉΠΒΌΒΒΡΙΘΟ ΠΟΙ 6 Γομ δαΐρθῦ, γα βύοσπιο θῸ] ἀν ΒΟΏΠ6, 
νουάθοκύ, πϑιπηθι 8} ἀπὰ ΠΟΙρῸΠ 510}. στὰ ΤΠπύοτραμρθ. «646 Ατνὸ' νοπ (ὑογάϊαβοϊι, 
Βονοραπρ' ππᾷ Β᾽ηποβοϊπᾶνποῖς πὔνι θῇ, νγ0}1 α16. ΜΡ πθη Ὁ δῖοι (1π ἀθν Θὐαη 0) 
ἔθου 4116 Ὑ τἸκαπροι παπᾶ Βονγοραηροι πρᾷ Οδάδηϊτοη ἴῃ ΤΡ ἀπ] Ξ’6616. οὐ]ιοὺ; 
ἄϊο ἸΘΌΘΙ]οη βἰπᾶ νου]αρὺ, αἷο ον δῦ οἷπβ ρονγον θη πηϊῦ ἄθπὶ Νθοσο οἢ πὸ 

ατοησοα, ἄοπα Θ1611} 4|1ὁν ΟΠ οἰπηπΐββο, ἀθυ Τν]τοπη 18. ἀον. ]1ρ. ΤΡΙηἸ 0, Τ)άη 
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θοῦ, άσυο δι ὅμθοῦ βαθῦο τμαχο βνὅ)ο μας Ὑ Ομ) 'μπωεθ μα. θοῦ 

ἰξὼ οὔδον. δον λλο ἱδωϑασο τἰδώδαρασιϑο ἰδόι ὀμδὶν ἰβο (Θομθ ΘΑ κ9» οἱ Θ16] 

ΟἹ} φὸ μῶν υἰναθ λοθορα [16.9.5 ἰοομ ἔμοςθο «Θυθ; (οοιναϑα δαίὸν {15.4.5} 

ἰκαδν , 5.9. βαῦρο λον ο δὲ ᾿ς 539. οὐ ἘΞ .ϑμ5 μωοδᾶα "} ἰδϑοδϑοο μασιν 

᾿κροῦ 'ωθοζ οομασ θ αὖ ὕθοαα ολος ἡλομθας ̓  ιωϑϑ 

«οὐ; ἰαγο ἐν" ἌΠΟ 9. Ρ το μου μα Ρραϑμοο οϑοαα, 3.39 

γο δύων ἰδθιομο. τοὶ μϑο οὐλὰς ΜΜὸ «Ὅοΐο τἰδυοῖν 'Ναδα νον ὁμύνϑ οϑο υοοὶ 

δ μας ον ἘΜ} μοῖοι ἰδοιϑμο -- μβθοο ἡ ἰδϑιρ μγ οὐ ἰδθϑμο οἤΐο β69 

ὠς βοροδδ. ον δον υοἱ μοὶ  ϑόμ, ἰῥοιαυ "9 οι ϑοϑο ᾿βμβον μοὶ 

ἰρραῦς, μοῦ τον τα βαλοο ἰιαα. ο ἱκοο : ἰδ.6. Ὁ]. μοῦνϑ ῥὸ ων ὼς. ἔπρθο 

ΝΟΣ ορϑὺ θαυ μοῦ.» ἕλας, 90) ἔβαλοο μαγαον υθῃ5 ἐϑεβαν! μὸν. «δὶ τσ 

υἴοομν βββαθο "δὰ ὡ σου ἰδϑιρ ἰοῖνς, ἰ5αϑὲ ἄϑο "ὶ ἰρϑδ. αθ ολαϑοιυ 

βιαναθν μοῦ ἰδεβοῦ ἕκῳς Οοιαδδνοον ὀβοιϑαοο, καλὰ ἰκαονῦ Θομ, δος ἡ μος Ὡϑὶ 

βοια υϑιθον οὶ μας. Δ ἊΣ. ιοίο βυσο μοῦ. οὖν κ. ἰωῦμ5 αυοῦο. δον 

ΩΡ μ6. 91 ὅλοι ϑίο . μϑοο ἡ  . δ ρν μ.. »». 'νϑορο. ἰδαραδὶν μυοῦ ιϑομδυΐ; 

«Ὁ99ο ἰνϑῶν 55. οοῦα. ορϑ δϑὸ δαὶ υυοῦ (ϑοβ». εἰν οἰμό μ͵ααον ὡὦΔΚ) Βα δ. 

εὐνῇ μὰ5. ορϑ νι δος 90]. ὑοο. ὠχϑδνδοο ἰθααὰο βοῖο ον ὥῦλνα ἐδ. οϑιο 

μ5 οο ἰδῶ 9 ἰδὰς 5 δ. οἷν -ὸ ἰμο ϑοβον 9}! μωμμο ρ᾿σϑϑου 

μωϑ. φῦῦὸ ἰδ λο ἰδ δος ὡς οὶ μ3οὸ Ως »»» μο.μΜμ}9 

μῶν. ὦ ἰδ ἈΝ. ἰγον Ἰδδνοδο ἰπες 15. μλοὶν φαΐ Ὁ και οδ ὀμξοῦ Ἀν ῥοο 

ραϑς θ᾽ ολοὐδιλατν ἰδα») ἐο Θ᾽, μοὶ δαΐκλβϑῦο. ὅμα, ὁθὸ Ναὶ ὀμδυ μ᾽ δᾶ 

λας Νιλο ἰδαλθν ᾿βαλαάϑιο ωϑιοδοὶ ἰδϑις μ5" «ἂ3ο ἢ αυυοςϑο μ-ω.ο 

5 πορο α΄ οοιλομμαν. ὁιαϑ ᾿θοαα οὐ Βαδθῦο «ὦ .ὗνο μάσωΣ 

Ἴο᾽ ΟἹ «(ϑομθο ομο ἰδωχος, ἰδαπ δϑοῦιςς ὅλμαν ζοομρο ἐμοὶ μδακιϑῦ «οοιλοιδ, 

ον ἐονο ἰδδιδρς απ ρλσαων τ μοὶν ἂς ζοῦῦὶ --- ομϑο αϑοραΣ Ἰκομ οὐδ. 

«οι οἱ τρομοαλον μη5}} οὐδοοῦθι ὁο ἰων μὰ τωδνα ἡ τσ, (οομ5 ΝΦΙΣ (οὐἱ 

ἐβασμομου θα ἰοϑᾶϑυ βϑομδνο ἰβομροννο βαϑααν. ὁ τμ. 65 ἰδαξ βοοῦα. ἀΘομΣ 

᾿ῷδϑο τς μῖμβο βοο ἀλορθο νοΐ «ἰθοβο. ον οοο ἰϑδν σορβαα, ἰοαϑὰ λον μῦν 

οὐδ μοὶ ᾿ς ομῶο ἀσο βνομν οδδιςδνγ Ὡς (οὐϑν ΟμΑ Ὁ] Ιμ9ο οἰβλϑονϑδὸ 

«ἰκοῦσμθοο [19] μμβρο Νδνο :᾿ μα. »1ὸ »»Ο. μας Α5.10 :ιϑολοαλος 49 ἔς 10 

μϑίο τὰ Β ομβιβοννο γραὸς Ἀν. αν» τἰρβλαν, δαϑν ἰμαθ ολομο 90) οἷο 

ερῦϑο ἱπι ε5 ἰμν ». βοῦς τωαδαὶ ϑαον.»γ οο. ὁ α5)6 αϑοῦο ον ἐλ τον. 

μμυΐο μμν! μϑ. ΜΗἹ οἷν τ οδονς, Δοον βθοιδοου οοὶ ψοΐο. ἔ.. νι λο μάθοωΣ μι 

ὦ ΒοΡ) - μα, οἷν. Ἀεὶ δ ϊμάων ον τίραςς οο. οιογαλίνῶ οΘ] τὰ Ὁ μοί δὶ Πμϑο 

᾿" ἰαφανς. Μεΐίμας, οἷο. δεὶγ σον : μοῖῖν 9 9. δὸ γλωςο οιοακο οὐ τὺ 
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ψουᾶθη αἴθ Ὀοϊάθη Ἡβιυρέον --- ἀθὺ ΤιΘΙ ἢ) τὴν ἀθη πα  ν] οἰ θὰ ΘΙ ππθη πᾶ Β6- 
ΜΘΡΌΩΡΘΗ, ἀπ αἴ6. βοοὶο τῷ ἀν Εν]τοπηΐηῖϊβ ἀπ ἄρῃ (οἄδβηϊζοη --- 510}. τηῖδ 
Ἔοβοιυ απ Βγεβαβ παι μάθη" α, 1. δῖ6. ψογθίπμου δὰ 510} Ποβομ, αἰ. βο]ρο Ἰὺν- 
Ἰκοπηύμϊβ, αἴθ ταὶ ἰπτὸπὶ Πθθου 81165 Βῦβο νουχοινν απ ἀϊθ Τὴ] πβύθυῖβ ον Τ ξ- 
τηῦποπ νουίγοιξ, απ Βγϑβαβ, ἴῃ θη. 510} 4]8. οἷη ΒΠ4 ἅν Ποϊμμιοῖς ἀδν Ποοίτοη- 
1οβο 1μοἱ}ν κ]οϊοῦ, ΤΔ5. ρΌΒΟΙΙο Ὁ θ6 ιν ΠϊῸΡ τὰν πὶ ΒψΊΏθῸ] οὶ ἄοπ ἩΘΙΠΠρθη. ἴῃ 
ον ζεῖ ἀ65 Οἰδυδίθβ; ἴπὰ ἀον. γο!κοιππθηθῃ Δ ον Ἰοάοοι 1 ὺ, Ἰ6ἄον. ἴῃ βοίποιῃ 
ϑύδηθ βοῖπθ ΘΟ ὕ Ποῖ ΒΟ ΠῚ ΡΊΘΙοΙ. ᾿δαοηῦαπ χὰ βοίπου ΘΠ ρΊ]κοὶί, 

ὅϊ, »ι τι φρίᾶις γεν αἴο58 ἨοννΠΟΒΙκοΙῦ 1 ἀοὐὔθβ οπιρίδηρ! ἀπᾶ τυχὸν 19 
τἱομύ, βαρὺ οὐ ἢπὰ ΠΟ]ΡΌΒΔΟΗ: 

“ρμα τὴς γνωσεῶς τὸ τὲ πυρ καὶ ὁ ἀὴρ αρμὰ δὲ τῆς ἀγνοίας ὁ αἡρ([Ὁ) τε καὶ 
τὸ υδῶωρ. 

Μι θρου θδζοϊοιπμοῦ ὁ. ΔΪΟΡ ΒΥ ΠΙΠΟΠΒΟΩ. αἰ γι δῖοι Ναΐαν, αἴὸ δὰ 
τοίη  εἶβ ἀὰ8β Ἰοθηβρουοπᾶθ 11ο}) Δα πίτηπιξ, γ9]. 48 ονε: (ον ἀὰ εἰἐζοβὺ 
δα ἄθπα ΟἸουαθ θαι, ϑυβοιθίπθ" --- (ᾧ 80,.) πῆνηο αἴθ Ὑ σπαμ, ἀΐθ γομ Ὁ]]|86ὴ 
Ἠ Π]Θ. θΘἴ οὶ νο]]Π]τοιητηθηθ ἩΘΙ]Π]ρΊτοῖ  ἄπτοῖ αἴ6 ΤΠ π δ ὀπιρῆπρ' πϑο]λ ἄθπι Ὑγ͵οχίο: 
εἷῃν σψουᾶοῦ τὴῖῦ ἄθιη 10. (οἰδὺ πἀπᾶ πη ἔθαον ροίδαϊξ, ὑγοσάθη" (Το, 8,1. Α οὐ. 
1,8); ΜῸΣ αἴθ8. αἴ ΕἸηβίου ηἶβ νϑυμιομίοηαθ Εἶἰθο" ἴπ ον Παυ ἕο πολὺ οπιρῆηρ, 
Ικαππὶ πίοι ἀἰοβου οὐ μα θΘπθη Εὐν]τοπη  π5. 815.  ἀροι αϊθηθη. ΤῈΣ Αὐβάγποις., Πα" 
Ἰᾶπη ΟΝ ψυχαὶ ΕΟ πηροα. σοάοαίοῦ ἡνουῦοη, 1ὑἸμπΊ8} ρομῦ ΟΡ ννϊοᾶον ΘᾺ αἴθ 
ουμαμ δ, αἷο νὸπ ἀ0Υ ῬΒγΟΒΊΒομο. Ναύσ καρ ῬηΘυμΒ ΒΟ ΘΙ. 510}. οὐποῦοι δὲ, 
ἨΔ0} ἄθηι δι ογίο: ,κ(ἄρυ' χυγοῖίθ ΔΙθηβοῖ. χὰπὶ ὈοΙορθπᾶθα (ἀοἰβῦθ (1 Οον. 1, 45) --- 
σύτη δ ἄδυη Διο δι} ἅ186. Το ἴθηρ6], ἀϊὸ ἀἰθηβίθασοι. (Ἰοἰβύθσ. οὐασοη ἀον Τ]η- 
ὙΊΒΒοα μοῦ βἰμα ΤῈ πα Υ αββου". Τα Ἰοχοϊ ποῦ Πῖδι' Θντη 0] 150} ἀἴο ΟΠ ΔΑΓ 
ἄον Ἰἀϊηᾶον ἀθν ΤΠ βίου δ, αἴ αἴθ ΟΡ ἀπο ,θῦδβο (ἀοἰδίονκ ἠοπηῦ ππὰ αἴ 
τὴΐθ ἴπστοι ἰρτορο Πυθα Ορίδυ τὰ ἀον ΤΠ]η κύον 5 ἡγ 6116 η. 6. ἃ ἀβανποὶς, Δ΄ ἀββον" 
μΒαῦὺ Θθθηβο οἷπο ἀορροϊῖα Βοχίθηππρ, Εἰππι8] ἰδὲ 65. οἷπ ὄψι} {{ αἴθ Ἅ70]- 
1ϑῦθ : ̓ς βοβίο] πο ΛΥ̓ΆΒΒῸΡ ᾿ἰδὺ β΄ {Ῥρον. 9.,.1τὺ, σαηὶ ἀπάορῃ Εἰ α1ὸ ἐρι ρου βο 0 
Ἐπ κϑαμέηβ, ἄἀδγθὴ (ἰοαδηίτοη (λόγοι) 88 ἀν Ἄγ 61} πᾶ γοὸὰ ἄον Ἰῦνο Ἰζοπιπίθη, 
τῖθ 65 ἴῃ ἄθιη τα πο ΠΙβοθα Βτίοῖθ ποῖβῦ: 1656. Εν] πα ηἶβ ἰθὺ πίοι! νοι ΟἸΘη 
ΒΟΚΟΙΏΠΙΒΠΝ, βομίθυη δῖ6 1δὺ γὸμ ὅον" να ὑπ ἄθὴ Πϑτποποι" (86. 8,15). ΚΌνα, 
ΟΣ ἀδ58 Εδθου ἴῃ βοίπθηη ἀυτοῖ αἀἰρ Δα. Ρονγιν Κίοη σος ρ ἈΠ σοι ἀπβρέαπα ππὰ 
ἄθιη ποῦθη (ἀοἰβ 5] θη πϊολέ οι δηρθη παΐ, βύθοικο ἴῃ ἀ6ν ΤΙ ἰββοη οὶ ἀπ ἴῃ 
ἄθι' νου υτόπάθη δ ηϑίουτβ (685. Βὔβθῃ. 

δῶ. «. ΚΙ τπδπηὶρ Πρ ἀϊθ ρο  ]οβοι Πάπιοποι ἤτοι ᾿υὔβοι Κἴπη ἴῃ αἴ8 
ππτηϊϊπδρθ ΔΙ ΘΠ ΟΠ οἷν ροβαν ΠΡ θη, βαρὺ ΟΡ ἴπὶ ΕΟ] σΌπάοα : 

7ων δαιμονῶν } οἱ μὲν τὰ νοητὰ γνωστικα ἔλεγον οἱ δὲ τὴν τοῦ γνωστου γνῶσιν 79" 
αἀἰρξιλον αὐτου. 

Ὡϊ6, ἀϊο ἄοῃ  ουπαμ  ἀϊπροη Δ Ίβθοη. ΒΟ]ορίομ, βἰμα ἀϊθ, ἴῃ αἴ6 ον ἴπ θη 
οἰπζοίπθη Κοὐχοτοίθῃ. 8116 0]εὶ ᾿συσαθη βἄθο, σαι Ὑ᾽ αγἄουθθη; ἀδμῖπ ρομῦνοη «. Β. 
ἅϊα, ἀϊθ ἀν βὐαπιμῖθη Νίαιονῖθ ψ ουβίδηα ἀπ βόππθ, Δομ ἀπ οσποπ γ0- 
βἰδηαπῖβ ἀν. Δ ΘΙ τορι αηρ Ζαβρυθοθοι. ἀπὰ αἴθ ΤἘ]οπιοπῦο 4116 Οδὐίον παππίθη 
ΠῚ 415 501 0Π6. νογο νέθα, τ ΝΙατοΐοι, δδηϊ, Βαναοίβδη, ἃϊο Ομ] ἀξ ον, Ζαρα τιβοιῦ 

ἀπ ἀπῆοτθ [συ] μον, , 016 αἴ Ερ᾿τοπ αὐ π]5 ἄθι ὮΝ ββοηᾶθῃ ὑγορρΘπομληοι ΠΌΘη“ 

βομύ ϑαΐ αἴθ γουνίντίοι Ἰζῦρία, ἀΐθ Ὀθπδαρίοπ, ἀΐθ Ὅ 610 Ὀδβύομο ἀστοὶ ἄθῃ Ζα- 

811, 65 ρᾶνο Ἰκοίποι. ΤΠ η τον ὑπ ΕΠΡΒΟΡΡῸΡ;; ἀδΕΐῃ ρομῦνε πο} ἀὰ5. ρούί]οβα (ἰ6- 

βοη να 65. [0116 Ναγοίοθ, ἀκ ον Βομόρίον, ἀδν ἅϊο Ἅ 701} ρϑβομαη οι μϑέ, 518 

πἴομξ χὰ Ἰδη]τοη νουβίαπα, ὅποι πίομε βοῖπο ΒΟ δ ρΙαπρ' σὰ Ὀθυγμσθη ἀπ ΔΒ (ΟΡ 

ξοϊμά ΠΟ μοι ΜΙ δομὲ σὰ Ὀοίγοιθα νϑυιποομίθ, οὐδ 6: Βόλπ 465 πύθῃ 818 Εὐ] βου τϑτη“. 

88. ἱ. Τ)ὲβ ΕὈΙρομᾶο υἱοϊιξοὶ 5101} ρορθη ἀθη ροἀδοιύοι Ἐληνγαν  : [)ὰ Ῥνδα! βού 

ΔΌΘΙ χυγοὶ γϑυβο θᾶθηθ δίξθυ, 
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εἰς δὴ) αθο ᾿ς. ἰοῶν ς οἷς μῶν τοῦ οῦλϑο δ ϑ μαο υβοοδο 

εἰδῶν οέοδοοῦ δὶ μὰς «9 νρ καἰ ΗΝ μοὶ Ἰοδν ΝΑ. θοῦ, 9. μον μοὶ; γοΐο 
Ἀν τροδθον τας δ ἰλορροο ἰλας ὁ ἰδιδν δὶ «ον ἱκαυὶ «915. οἱ μβααϑ οἱ 
Ἀαα, μμο γῦο νομὸν κῦυο ομοο 57. πὶ ἰοῶν οὶ τ ον ὡς δος φεβίνοσϑος οἱ 
15 [9515 οἷ. ἱδδο κι ον ἐυ Αϑῆο μάθουν μαῦ. οἱ. ]θ κι οὐοπ δ. μα 

᾿οαϑᾶ ῥνο9}} «.οοῦν. ἀϑομῦ ασϑι» (ϑοιλοῦα λοὰ, ὁῶν ἰδδιμν [κ05.}5 Μὲ μι 

8ον μ.}} «ϑοιγατιδι» βύαϑο ἰδ ὁ ὠλύδς βίον ἰοῦ! 1τν οὸς κῶς ἰδδορ υὥσϑοο μδξω 

ἰλοῦλιο  μλαόδ δι ἰλομοος ἰὸς; ὁμδομοδνο τυ ο βθιοδδο {ΠΟ θ}) με5 υυἱ 

ἈΚΡΟΒΕΙν σα ο ἰδ ϑϑναϑο [γον οομιλθτο οοῖν. Νυΐν δα ϑρβοθ οΣ οὐδὲ. ΘΝ ΩΣ 

ἐμοὶ» οὐ Ο5Ὲ ϑολοῦμυ ᾿ϑὶ ον }αϑοιο 85.0. ἐς οι αϑοὸ :ςϑομοὲβ ἐθ ιϑοῖ»-. 

εῦοις οἷο ιϑομρβ χὰ. μῶν ἰο «δα Ὡδὸ ραν. ιμοο Βκδρμας δ ϑόμν 99. 

μιίλοο μὰ. ἰοιν τωλοῦς ἴοον βθοιδϑοῦ οὶ ψοΐο. τ9. (αῸ ς᾽. ρα ς ΑρϑυΣ μι: 

.ϑ δον οἱ μἈδιδρ ϑομδεὶ κϑ μκάλιο ἰδ οροο εἰν ἰθιῦο :,ϑοΐν9 ἰασο ἔχ 
ἰδαας ἰαιο λϑοο ὦ Νέομ ἰδ ρον ῥο οὐ μῦς (ϑοβν9 ἴοι. ϑοιδοι5 

ιΩ, ιν ὁαϑὰ. ιϑομαθ ΕαῦΣ (ϑομδο υκϑόν τοοίο ὁμδμ μμυἱ ὡο; ϑοὴΩ Η ἴγ9ι; 

ἰϑόμθον ομαβα οὐ βυοδροο ᾿μοδοο λα, ὦ κῦκος υχϑομθι Μ5. ὉΣ ϑϑμβο .ϑριδοας 
εἰδῶ ΚΝ (ϑολονς, ὀιαθδα ςϑομάαθϑὺ αϑοι μὅ,ο - ἰδ, ὁμονὶ ςοοιθ 

9. δύων Ποοῦ ἐο (οομαθρ [6 6.θὸ ϑοιλαϑοὺ νι ῤϑοῦ «ο98ι «ἢ ϑομδυὶ 

αν ἀλο μϑ οὐ μααλιθο, οοοὶ μρυϊο «οομοασον,, ἰδαχ ροβλ9) ἰδϑϑιο ᾶζαυο 

δὼ 57) Δοοαβσϑο εἰλοῦΝαροῦ νὰ 9 ὅδο εἰδώυυοΣ δωμβο ὡ «οὐ οδωυΐο ἀϑα ϑοῦϑοῦ 

φιλο υλονν, Ὁ ἰδλθιανις ὀμρνὶ ζρλ9 ϑομϑον ο κϑοιγοιδν οι, ΟΣ οοἱ αρλολΐο αὐ, καὶθ 
βοδον οθμα ολνγο. μοὶν οὐ (αὐ ομ9 θοῦ ἰτα α.5ο πα ὡοο «οι, .}95 ἱμε5 

ει εἶδαο μουν [αὐ οἰοιλὺν οαδο [κοθαθ Ὁ. δωΐ οὐϑὺ Ἀϑ. οολθ . 99] οἱ μο 

βοὴ μασι, τίσ, μαῦρο τὐογογαλδν τος οἰριϑῦν, ον μαθῦ . θνοο μα ϑιῶς, ἀμ .θο μοο) 
εϑοδ [μα ὀραλον ἔπ κιλιλο ἰλαάδονς ν ἰγοὶ δος, βούον οἷο. --- ἄρον. ἐρο ἰδϑνον 
ΑἹ ἐξ 9. βῈ9 ὑδδιδρν νὴ ὡθο εἰν ΠΠγ κῶν. οὶ ὁο μιλοῦν ἔϑμὰ ῥὸ κ’λϑο θ᾽ μιδοὶο 

βοοῖν τον ον μὴ δύ, {5 δια ὡς ρν τμοῖ ορϑὺ οοῖο. οὔοϑαοῦ ας 
ὁμδ ϑαλαθος δὸς ἴεμο ασοι αἰ υμαϑν ὀιλμν φμοίδϑο οον διῴϑο. ϑνο λαθὼν 
ον ὃς Ναιο μλοδο ἰ}. [γ9. Πα αομθ» 9 ἰδ μῳς οβον ϑϑο μα Ὁ 
δῶ δ ΜΆλου ὀβνλιθους, ἰοῦ ἰϑαλδς μκομν ὀιδος ξ5. μ᾽ οἶξοςθὺ κὔνοιθ ὁμαθ 
᾿ἰϑδοο ἰμθον, κὸν μκϑνν ὀμγα ἰοορ ὅν, ὁραδιοὺν οραα. θοῦ. μὰ» Ἂν 
δα δας ὦ οἷς δοο τἰμαιαινγ Ὁ] τϑὶ Ὅοιβ “βῷς οἷν ᾿Ξ. 

Ἄβοοα. καδο ἰμαϑίο εἰμωθο ὀβουῷο,. οδοαλίονο, τοῖα, (3 λο {ῤδνυθο ὀιδος ὅν 9 
᾽ν βο ἈΝ. μαθο : 48. μϑ. μα θ τἰλορλλδο ἰγομον [κϑοιο οἰδαυϑ ὄμδνδὶ (ϑοῦ9 

ἰδῷς νο ἰλαιθδγο μοὶ ϑδνυσαν μνῶν μένον δ} ν μΘ μάϑ οὐ ἰγλῖο, ογρυδοο 
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Εις μονὸος προφςκυνητος ὁ ὧν μονοειδῶς. 
Ἐξ ριθὲ πᾶν οἷπο γσὸπ ]1οπ ἀπρουοίοῦο ρου ]!οῖο Ναῦαν, αἴ ρα οἱροπανερ; 

ἰϑὺ γὸὰ ᾿νιρίκοιῦ ποὺ ἀπ πΠγ ΡΟ ΘΙ ΟΆ]Π1ΟΙ. πὰ Ἰπγοὴ σϑησοι Δ΄ θβομ. Π80] ἀὁπὶ 
γονίο: ο(ὐοὐδ, νον ἰδβὺ αν ρ]οίοι ἡ" (ψ 83,1) ἀπ ἄοι δήονίο ἀθ85. Ῥαῦϊαβ: 5.65 
δῖρὺ παν ἀοπ οἶποὸπ ἀοέξε; ἀθπῃ ὑσθππ 68. 8 Ὲ6}1 νἴ6]6 50 φοπαμηΐο (ἀδύψουν (6100) ἴτὰ 
Ἡϊτηπη6] οἄον δ νᾶθῃ οὶ δῦ, ν]0. ὁ8. 810}} ν1616 Οὕξθον πἀπᾷ Ὑἱο]ο ουση οἹθῦ, αἷο 
50 ροηδηπὺ οὗον ΑΕ σΘ Πα] θη. νγουίοη, πἀπβον Οοὐξ 80 παν οἴπον ον ' αἴθν, νοὶ 
ἄδπι 1165 δῦ πη ννἶ ἴῃ ἴππ, πη οἷν Ηουν , Οἴν., ἀανοι ἄθη 81168 ἰδὺ ἀπ ψχὶν 
ἄστοῖ πη΄ (1 ον. 8,41... ' 

δ4, 1. ΞΝ Ἢ γνῶσις οὐ τρέχει ἕν τοις τῆς ἀγνοίας τόποῖς αλλ ὃν τοῖς τὴς 

ψνωσεξῶς τοποιῷ. 

Ἐπ οποῦ 5101} σθρθη 416 ΤΌΠΟΙ ἄθιον, αἷθ 50}. ἄθη νου παπ ] βου Ἐ]οιπθπξοη 
ΘΡΡΘΌΒη. (Ὁ). [ 1. Τὐνκοηηίη!β Ἰδα Ὁ πϊοῦ, ονῖθ θη βομνγ ξχοη, πὶ ΟΥνία ἄδν. Να- 80" 
ἔπτθη, 416 Ικοπιθ Ἐπ]τοπη 5. παπᾶ ἰτοῖη Δ  Ίββοι νὸπ ἴπτθῖι ΒΟμῦρ!ου. Ὀοβιἐχθη, νἱο]- 
1η6 11 1 516 ΕΕΒΗΜΙΒΡΗ απὰ δα ε ἀπᾶ Ἰκοιητρ νουνεχεθ σὰν ψΟΠοπάθηρ' ἄπ 
ἄδπι ,ΟΥὶς ἀν Τὐντομπίπῖβα, ἃ. ἢν. τι θη Μ᾽ υπαηίνγθβθη, α16 γοὰ Ναΐαν ἀἴδθβο 
Θδθο δυο παπᾶ ἀϊοβου πδηρ γορ ἰμτθηὶ ΘΟΒΟΡΙΟΣ ἸοἸζοιησηουι Π8]16η, ἀπ ἀΪ6 
ἄστοι Ναοιάρηϊτοι τππᾷ ΑβἸκοβο πᾶ {πον ]]Πρὸ ΤΟ απρ' ἄϊοβο ἀρὰ ἔύσδοθση. 80 
Βοῖβὲ οβ: ν(ἄἴρυ ἄθι ΔΝ Ιββοηᾶθη Ἰὐν]τοππίπβ οἹὺ ππὰ ΚΊαρ μοὶ. ἄθη Ὑ ουβιδπα!ροη" 
απ ,ο[0}ι ψν 111 ἴῃ Ἰμλθπ ὑγόμηοη πιπα πναπᾶθί (Τὸν, 20, 19). 

δῦ. εν Ὁ. Ναῃ. Κὕππιο ἔδππὶ οἰπυγθμάθη: ϑαύδῃ. ἀπ ἀ16 ΤἝπηοποη ταὰ 
16 ]Ππᾶθη Ηοϊᾶοι ἀπ 56} ν|6 16 ΝΙΘΉΒΟΠΘη βἰμα 001}. 8116 οὔπὸ ἄδ5 Τήοπὲ ὅν 
1ΘθΘη υἱπροπᾶοθη Εν ]το 18, ΟὈνΓΟΙ] δῖα νὸν Ναΐαι ππᾶ ΑἸ]αρΘ αἴ ΕΣ ]τθη πη  Π15 
μϑθθη --- ἀδρααΐ δαξνγου δου τὴ Το] σοη θη. 

Τῶν λογιχὼν οἱ μὲν ϑέεληματι, αὐτῶν τῇ» ἀγνοιίν προρξιλίοντὸ οὐ δὲ οὐ ϑελη- 
ματι αὐτῶν" καὶ ον μὲν δέυτεροι αἰχμάλωτοι λέγονται ον δὲ πρῶτοι κἰχμελωτιξοντες 
αφ' ὧν ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἠιχμαλωτευσεν αἰχμαλώσιαν (γρ]ι68. 4, 8). 

Τῖδ δυβέθη βἰπα αἴθ Πξποποι, 16. ὑσθρθπ 105 ΗΟΟΙμπηαΐοβ ἀπ] ἴπτο8. βρη 
ἍΜ ΊΠΟΗ5 νὸὰ ἄον Ἠῦμα ἄδυ Εὐ κϑηπίπἷβ 616 π ἀπ γον] πα οὐ 510} ἀπ α16 ἀπάτθη 
ἴη 8165 ἸΤΠΟΙ] 5ἐϊνσίθη. ΠῚ Νθπβοϊιθη ἤπρθηῃ δἰ6 ἄυσοι ἴθσθὰ Βοῦσαρ πηᾶ 
βεϊχίθη βἷα νὸπ ἄον Ηῦ]ο ἄου ροϊβιϊροι Βίδαῦ ἀπ 65 Τϊοπβίθα ἄον Ταροπα ὑοῦ 
Εἶπα} ἰπ ἄδ5 Ε]ομᾶ ἴῃσου ἹΚποολι βου, Τὸν Τουν Πρ ύο βϑῖη ΤΟ] η 11 88 (ον 
(οἰ Πρ ΠΟ ΤῈ παῖδ ρογοοπέοπι ἰθυίοιθο ἀπᾶ Ὀοίροῖμ βῖο ἃπ5. Ἰγοτη ΤΡΡ ΘΠ ἀηὰ 
1πτον Βοβποῖθ, υνῖο ον Βο 1 5 βαρὸν ρον δ ἰτβὲ ἀἴθβον Δ) 61} 150 σου!ο τοῦ" (6 ο}ν. 10, ει); 
ΘΌΘΩΒΟ ἴδ: Αροβίοι : φᾶῃ ἴππὶ Πδρθη πὶν αἴ Τρ] ὕβαμπρ᾽, α16 Ὑ ορροθαηρ' ἀον ϑἰϊπαθη" 
(ἋὈ]. 1,..}. 

ὅθ. «“σ. 0 νους ουν ] διδασκει τὴν ψυχὴν, ἢ δὲ ψυχὴ τὸ σῶμα καὶ μονὸς ὁ 8ο" 

ανϑροῶπος τοῦ ϑέου τὸν τῆς γνωσεως ἀνϑρῶπον γιγνώσκειν δυνιται. 
Αποῖ Βῖου πψουάοη νη" 6 αἴθ. χαβαηιτποηροβούχίθ ΒΒ] Δ αηρ' πη5} 85 ΜΙ ΘΒ ΟΠ 6η- 

Ὑγθβοῖβ ΒΟΙΘμσὸ ὑπ ἔθου ἄθὰ ΤΠπὲονβο οα νὸμ θη ἀπνθυη ρθη ΔΛ όβοὰ. ππᾶ 
ἄση νουπα  θοραθῦοθη ἀν τϑνρουϊοβοη ἤοβοα. 6} ΤΉΠ8]} ΒΟΉ ]Π16 }} 510} ἃ 81} 
Καρ. δ4: »α1ὸ Εὐϊκοηπίηθ δ} ποῦ ἀπ ἄθῃ Ονέδ, ντὸ αἴ Ἰ]αἸκομη πῖβ δὲ“. , 16 
ψΨουπμα ΡοΙομσὸ ἄϊο Ξ386165 νγ6}] 516 ἄδβ Απιρὲ (6γ ἤίβϑ]α ἰδέ, ἅ16 Ξέβοι αὶ 8150. οἿ1πὸ 
516. πὶ ΕἸπβίθυη ἰβύ. 516 Ἰϑινὲ β'6 Εὐ]ζοπηῦμβ πα 8116 016] ἹΚΤαρ]οῖν, 688 516. π]ο] 
τὸ Ναίαν νουΐαββα πᾶ σὰ ὅθ Ανὲ Ὧθ8 ΚΚΌλθοΥΒ ΔΌΪΡΡΘ, ν]θ]πι6}ν ἴπρὸ Βορίοταο 
9166} δὴ αϊο Τίβθρα (ἰοἰέοα Βοῦξα τα ἴῃ Ζοτη 5160} σθρθη αἴ6 Τι6᾽ ἀοΒΟΠ8 Π 6 1) ΤΊ το 
ἀπ αἴθ Ἐοϊπᾶθ νου ΐγοῖῦα πη 516. 80. τοῖῦ ἴῃ} νου ῖηῦ δαίΐβιοὶρο. .1016. 56016. 16] 
ἄδη ΤιοῖθΚ, ἀιγοι 8]16}]οὶ Αϑίζοβο θυ μθον 516. ἴῃπ δπ8 θη 50} ΠΟΘ ῃ. [Ἰδίθη, 
ποῖος ἴππ δὰ ἴπρα οἄϊονα Ταιβὶ, οἰπὲ βοίποπ ζουη ἰῃγοα Θα]θη 01, 80 4 516 
ἄδλππ χὰ ψυχαὶ ρορθη 8116 βου Πδρππροη τὔπηρίθη. Τὴ ἀἴθβον Ὑ  ΥΙπαππηρ;, 1,61} 
πὴξ βθοϊα ἀπ ὥθ6]6 τη Ὑ υπΤῇ, ἢ δἷ6 οἷπ (ἀοἰβὺ ἴπ οἴποῖη [μοῖρα αἴθ γον- 

Δὐϑμνάϊυμ κοι ἃ. Κ. ὅν, ἃ, Ἡνίκα. αὺ Ουδεψον, ΡΠ κ.- λεῖον, ΚΙ. Νὶ Εν, Βαμα 18, α, 22 
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:» 5 μοὶ. οἷα. δ Ὡς αὐοο. [58 ἡ δο βϑιωυ ωνο :ἰοδ, μα ΠΥ Ψ ΕῚ 

«μοὶ ας ἰδ αλο ἰγοῖις ϑαλολ ἰο τυοιον  ἰοῶμηο τας 9. "7 οἶον 

οο) ὧὸ ἐμοὶδ) ὁμδωΐ ϑ ρος, ἰμο ἱρὸν μασμαοις, ἰοβαν μα.5. οοιογαλῦοο 

Ὁ ἘΠ γϑραδο λον οὶ οὐ ῬΗΘν ἦν ρρδ9 κὸν μοῦ. [οὗν ᾿αϑμ5 ἰοοι οοδοὶς 

ΔΈΟΣ οἱ Π .Ἰαχαν μὲ5. νοὶ τα σμπ ποιόν μὰο Δ μς αἷς (να  ἰοον ἡ 
"οο ϑοι μὰ. υθθλοδθο, θαι, γοῦν ᾿ς ἰϑοουξτοξος, ἐμοὶ» νοΐ ἰξαχυ ιομκ ὦ 

ΚἈΒκο μάλουν [αὴ. (539, ας οἱ τοῖν [κλϑ.» αὐδιος οἰξοςθῖο μβαθν μαϑο. ΩΣ 
81" δ. οὐ ιϑμο μβὸ σοὶ ἱβράν ϑομϑο μὺν οἰϑομδυΐγ κυλθὸν; βοομον βάϑμο ἰδ. «9 

εἰ μολδθον ὼς, ὅθ. μλνςς κράϑμο μαβμο ϑο υϊυυοῦ --- ἱκορβο [ϑμὰὶ οὖν 
Ἔϑμο 9 οον μαι κῶς ϑομθο κ βαϑν μαι Νοο (ο.56}}, ΝΔ κῶν ὦ Λοδς, ΟΘΙ5) 

πο βάϑιβο δον» οἱ ἜΜ Ψ ᾿μβροδο βαιβοὸ μϑὶ οὶ. πϑοδοΐ θυ μοὶ 

ϑῳς Οὐ ὡδνοι . Ἄμθμοθοῦ ἱβορλλθοο [δα λιιο αν. εἰδώραθ ἰναδς, τ βάροιδθοο 

ιϑομαδι αθὸ  μβϑλλολλο ἢ} Δμιλοὶ οο᾽ ϑομτν οὗνσι ΟΣ οὐνοΐ ἰδέαν ἔχοι καθ μο) οοδιαλον 

Αὰ δο ΠΕΨΎΤΕΥ «οὐόν. φῶ 15. 1. Ἰαγὰρ ΚΟ. πωϑο . μβραδϑ ϑοιδγμοο 

βδαθο (χα θυ μαῶνς θ᾽ κοῦ μοὶ μς ̓ ιϑρθο οουδοὶν μοὶ οὐκ μὰς τοι δῶ 
ας Νο. θαϑο :}|5 τϑῦ ἰδοδι ο ἰυμλοὶ μμοο ἰγαλομβο; ἰδδβαδὶ μϑ ἰδ ρα 

εἰδόοανο {δι ομο ἰγομν : βαθο ὀμόνϑϑσς, ἴμ 9 μϑ αϑὰ δι ἰδ οΐ» ἔομαν 3. 
ων ἴθ ὥβϑαθν οϑαιοὶν. ϑθο ρον αϑο ἰδ γος ἰοῦ" ὠαϑην. δον νοὶ 

βϑμα . ϑλον ϑίο νομὰς βοῖν. οἴοῦ ἢ ἰμϑιὰν ἰδ ἰναθαα νθι τἰδόνοι ϑοοο 

αι ἈΣν .1κὰ 59) 'ὥϑουο ἰδβιάθθοο.. [5.9.9 ἰμο μμο βοαροὸ «Ἱωοοὶ 

ὁ ο δ οσο ἰοδν Νὰ λοΣ ρῶν οος ἀοιοδα ἈΝ Θοὶ βάϑροο οἰδωσουΐν 
Ἀφ α ἰδδιολϑὶ μϑο ἰομρμον ἰλοθαϑοο τϑ τ οἱ» 'σα.9 .κ5 ἰδ 5 τ αι 
ϑδο ἰόν ων ο ἔκδο μα, ἰοῦ ο [1.56.κ5} νοι πω ᾿'θμαγὸ 
"νας δ ϑ μαον νὼ «ὦ. τ. τ μοῖο κάλων [δὴ μοὸν οομϑαϑιρῦν, 
τ μλλθος οβαι, λοσανϑο βούοιθον οὐ τοοβ υμλθμο ἰδ ϑοῖν, αϑομλ 

8ι} . βδαχαθ ἰο 5,0. «ἱὐ ιοομδο μόνας, μορθν οδοΐνον μοὶν ὑρον γον ον. ϑοῦο. τόνομδδο 
οἱ Βαδλᾶς. 9 οἱ ϑανϑυ ΠΝ ὧδ] θομϑΣ ωϑρο ἰνϑ} «ϑ.ϑ. «ϑοὺ». αϑομλὶ 

ΚΟΙΝᾺ ΩΣ λοαβ λϑο ἐς ὕορθι ἢ αϑμον ἰοιδν ᾿οννο : ΠΠανυομα οἱ ςιϑομοασοϑ 
υυοῦ» υϑδοδ βῶδι, αθ μὰσο ἰδ ον Βοορα,ο τιοομδοί ἰ αν δν ἢ μον ἰδαδος, μοι οιβο βαοὶν 
λαϑοδο λοοασθῦ οὶ, οθο τ ϑομλν ἰυα δ οὶ ον ὸ ϑομδο Κα ἰμν. β5ο 
:}.ἹἹ ϑοῖν. ᾿ϑομμο δον Βοδδο κῶν οθνος φῆϑρο φϑομζ «(οοιξαδλο τ9}5 

" οον βαϑροὺζῦ μο Ὡς λασρονς, μούοιν μοὶ ἐδ Ὅϑδ; Βοοὺ λας, Οα (ΘΟ μ5) 
ει οϑᾶ δὰ μιν οὶ ἰδοιαῦν ο ἰδϑιρος ὡμωδοος ἰονα, Ἀν ἰυασιαὶ μϑο μϑλοῖσο 
ϑρο θα βοσαα οοιϑ :βασς [αλϊο ᾿καῦ μς ἢ αι μὰς δα. Ἀν. οὔνϑ λα 
εἰοδ ολαμοας, μορβοο. . ϑοβν. ἰμωοΐγ Πασιμοοο ὡνα  ὀβρκο ὁ. «ϑομοαλο 
πτοξθθο χοῖβο αθο δυΐμϑῦ οἱοας. ΟἰΝαιολο βύσεβο (ϑοιδυγοῖν ἰδαθ ϑὸ 

δῖ μάθουν μα. «ἰογαλδα,οὶ ἢ {ποθίμυν [κι ϑν οοι τ᾿ βάκαϑο να. οο᾽ μιμοῦ οὐῶϑοο 
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Βομιθάθπου Δ 1116π ἀπᾶ ἀ18 σοὐτοππίθη ΠΠ011]0 5᾽πἃ νορΆπροι ἴῃ οἷπον ἘΡΙτουἐπΐ5 ἤ 
(Δοὐδοβ ππὰ οἴπθιη Β0]]ρῸπ 1ἤοπΐο, ΟΡ. οὐζοππ ἀΐοθβου ΜΙθπβομθη, ἴῃ ἄθπι 4116 
ΤΎθππππρ 8 ΓΘ ΠΟ θη. ἀπ (6. οἷπ Ἡοπβ0} οὐΐοβ σοιουᾶοπ ἰδὲ, ΜῸΡ οὐτοππῦ, | 
ΟὉ ΘΓ Ζῖι (6 γψο]Π]τοιηπιθποι ΜᾺ ΠΗ] οἱ σοϊδηρὲ ἰδ ΟΝ ἄον Νοπβοι (ἀοὐίοβ | 
γουηθρ θη Δθηβοίιθι ἀν 1ν]τοπ πα πβ τὰ ΟΡ Κθηπθη.",. ΠΆΒΒ6ΙΠ6. βαρὺ ὅδ᾽, ΒΡ | 
ΜΒ Πρ οἷ (ἀοὐξοβπιθηξο τγαῦ: ,66 Ῥποαπιδἐϊβομα Νθαβοῖ αὐφοῦ 8]11685"Ὁ 
(1 Οοτ. 2,16). Ἰ)οοῖν πππβ 10ἢ] ἱπηπΠΊῸ 1 ὙγΊ 80." γῸΡ ἄοπι Τυυθαπι Ὑγσᾶυπθη, 818 0) ὅν | : 
ΔΙΘηΒ0ἢ. 88 ἀστοὶ Ναίασοι. Ὀδδίβπηθ, τσῖθ αἴθ Β] θη Ἰζοίχου βοινεϊζοη: 6 501] ΗΠ 
ἀϑάπτοη πὰρ γὸη ἄθπ ἀπᾶτοπ ΤΠ  θνγοβθη. πη ουβο ἰθάθη ὑγουᾶθπ, τνῖδ ΟὙΘΡῸΥ 8} ]: 
ΟἸδααίδητιβ ΒΟ το: οἴ Ὑ ΘΣπαμΕ, ἰδὺ ἄον Ἰυὕποηθ ΑἸ ΒΟΒΙαβ, ἄοσ ἘΠΒσον ἴδον | 
βθϑιο ἀπ 1,610.“ ΠΆΒΒ6]06 τποὶπὐὺ Ἰὐπαρτῖαβ ἶθυν, 

Ὅϊ, 5. Τρια ϑυσιαστηρία 1 τοῦ ὑψους μανϑανομὲν οτι ἔστιν, ὧν τὸ μὲν μο- 81" ' 
ψυεξιδες καὶ ασυνῆετον τὰ δὲ ὄὅυο αλλα συνϑέται. ξ 

16 ΑἸτᾶνο τγουᾶθῃ βοἰβυϊρ δυβροιαρὺ 818 16 νϑυβομίθαοπου ΠΟΡΙΠροης ἄδν Ι 
Ταρθηᾶ, ἄμνο 4186 α16 566 186. χὰ ἄθῃ ἄσϑὶ Εἰ Κοππ ξηΐββοι μοίγαονι τιν. ,Ἰὐἶπον 
γοπ 1Ππθὴ ᾿ἰδὺ γὸπ οἰπαῖρον τὶ, π10}} παβαπηπηθηρεβοι κυ", 5. ἰδὺ ὅ16 ἄπηοι ἄϊ6 ' 
ψογπαμὶὺ πὶ Ὑ ΟΣ ΟΣ ΡΌΠΘΙ πο εἴτε: Αὐτὸ (68. ἰού εβαϊοπβίοθ, τὸ Ἰοᾶον (ἰδάδη]το | 
ΘΙ οίομβαμι δα ἄθη ΑἸτὰν μοϊορὺ τυ μὴ ἴπη 50 ΠΠ16π Οοθοῦ χὰ οἴπθπὶ ΟΡΙῸΡ τἀπὶ ἄρῃ, ] 
θὲ 68. ἀδιθυϊπρῦ, {π|0 (ἰοὐῦ ἢ) σὰ νου πῖρθα, 165 Ορέον αἰ ΐοπ πὰρ 16 ὈΡπρ θη, 
α16 16 188. ππΒ ΒΡ ΟΜ] οΠ6. Τολθ 1π 5ιοῖ δαϊροποσηπιθη. πᾶ οα, ἄθτθπ ΠΙθηδὺ ἔπη 
ΜΟΥ θοσρόπθη, τη ΑἸ]Θ.}161Πρβἔθυι ἰδύ, γχὸ 416, ἀἶθ ἱπὶ Ζϑιέθ ἀΐθπθη, πῖοπὲ οἰπίγοίθη 
αὐτίθη. ὅου ἄθῃ ἁττοὶ χαβδηιπιθηρδεοίχίοη Αἰνῆτοθ τῖσὰ ἀδΥ οἷπο ἀυχῸ} ἄρῃ 
Ὥϊοπϑὶ ον ὅ'βθῖθ θοάϊοπί, ἄπτοῖ δὶ πηοπβίπροι ὑπ Ὀδδυπα!ροβ Ομ" ἐδὑπάπιτη, 
ἀυτοῖι ᾿ααΐθβ Βοίδπ ἴπ οτλίοπ, ἄστοῦ Ποθροπβουίθι οἷο, ψοτπ (16 Ξθ6 16. ἴῃτο 
οἰἐεῖρο Τα ρΊΚοΙῦ τὰς Ἠ1ΠΠΕῈΒ (65. 1) 6ῖ)65. ἴπὶ ἀϊθβον Ὑ νοὶ πίρθπηρ (συνϑεσις γομ 1,01} 
ππ ὅ6610) Ζοὶρὲ. ἣΞο Πποῖβὲ 658: ρορΐίοσα ἄρῃ ρυστι 00“ (ψ 49, “ὴ} πᾶ Ῥαυ]ὰβ 
τπϑΠπὲ: ρΙηϑοῦ Θαρ 586616 Ζαπι ἸΘρθπαϊρθι ἀπ ἀπροποιμηθι ΟΡΙῸΡ ἴῃ θπὶ γοι- 
πὐπίίροι (οὐδ ὑγ }] Ὁ Ά]ΠΊρΡ6η (ἰοἐξοβαϊοπβίο (Πὕτῃ. 19,1). Ζᾳ αἴρβοπι ὨΙοηβὺ Η 
σομῦγιε, ποῖ ποοῖι Ὀδδιξηαίσος Ὁ ΔΌΠοπ, δαβαδαθυπᾶθβ βίθηθπ (θα Βοίθη), ἀαβθ Ι 
Πηϑπ 516} Κυϊτηπιξ, ἀκ θ᾽ τᾶ Ἰθρθῃ Ὀ]6Ι οὐ (εῖτπι Οἰοθ6  ), 488 τηϑτι βἰοἷι 4116 Ζοϊ 
ἀρδὲ οἷο. Τὸν αὐ ΑἸέαν θοαραξοι; 41165, τγὰβ πιᾶπ δαβου 8} 465 Ζ61065. ὑπ 
(οὐξοβ ψΠΠ]Ρα ἐπί, ΑἸπιοβθ ρορθη, Ἰροιηα]ηρθ ὈΘΠΟσθοσρθμα, Κτσϑηϊθ ΒΟΒΌΘΙΘΗ, 
Ναοκίο ᾿]ο  ἄθῃ οἷο, --- Ταΐθμ, 16 δῦ ἀν σϑοιύθη δα ροβομθηθη ἀπ ἀονὺ δα 
αἶα σϑοιίο βεῖϊο (465. ᾿ἸΟμ Του 8) ἄθα ἩΘμβοιθη ὑσίπσθη χὰ Βοῖπον Ὠὔοηῃβίοῃ Εοπᾶο. 

ὕδ. Ῥ. «1. ν᾿ Μ. Τοιρ τονὺν ἐν τῶι πλατεῖ οἰκουσι δεδοται τρια ϑυσιαστήρια, 
τοι ὅξ ἐν μηκει τὲ καὶ βαϑει οἰκουσμι εν τῶι μελλοντι αἰῶνι δοϑησεται. ] 819 

Τθοα θυσοιποση ἀἴθβου Ὕ 610, Τηρο]η οὐον Θηβοιθη, βἰπα ἄϊθβο 8 ΑἸεᾶτα 
δΘΡΘθθα, πὶ 8 ἰἤποη 16. γογβο ἰθάοπου Ασΐοη ὅδ ΕὙ ιηπη ρου χὰ ἰθ6π, τῖῦ 
ἄθπ Τιοίθοσπ, οὗν ἴῃ ἰΐσοιῃ Δ βθπ, οὐδ ἴῃ ἄον (ἐοἰβιοἸτοῖξ, ππᾶ (ἰοὐν ἄπτοιι ἅϊα 
δία ον Εσκοαπ πβ 811ππϑ 110} πᾶ Π6 σὰ Ἰζοτηπθι. Πο ἀΡθι ἴῃ ἀἴθβον ὙΥ οὐ 
ἀοι Ταροϑυδη]ρ τοῖν σὰν Ηὕπ6 ἄθν Τυυ]τοπη ηἶβ ἄστοι ὅθι ροϊβεϊροι ΠΙοπβὺ πἱομὺ 
Βοαπρὺ βἰπα ππα ἴῃ ἄθπι ἀσθηΖοη]οβομ πιο] ---- 80. τοῖς 88. πιῦρΠ0} --- μοί τῖβο ἢ 
βονγοιᾶθῃ βἰπ, πη ΟΣ ΠΟ 16, 16 ΠΟ} αἴρτιοπι Ὀῦβθη ὙΥ1|6ὴ 1πὶ ΕἸπβέουπ νγϑπβ]η, 
(ἴθ. νγουρᾶθη ἴπ ἄον σαὶ ρθη δ] ΘΟ ΘΙ η δὶς ᾿ϑδἰγοιησηθῃ βίοι Ζτὶ οἴπὸ ρυ βου θαι 
Ἠῦ1θ 815 588 1ἴϑὲ δυσϑίοιῦ παῦθη, ϑασαθιοῖδοι. Ὠϊ6 ἩΘΙ ρου τγοσᾶθῃ ἀπτοῖ 16πὸ 
ὈΠΒΕΒΒΡΙΘΟΙ]ΠΟΙ6 ομππθ ἀπ ἄθη ἀπϑαβμδν]] ηθη. ΓΟ ΡΒ τοὶ ἀοσ ΕΘ ππ πΪβ 
ππᾶ ἄόπὶ 56] ροι Τήομξ γογθὶπῖρῦ, τὸ 68 ἰγοῖπθ Αϑπᾶθγππρθη τηθ}:" ρΊθ!. 16 Ὠδ- 
τπόπθπ ΔΘ ἀπᾶ 16 ΕἼΘΥΙΘΙ τϑἰηΐρθη ἴῃ 46} ἔθισί σοι 18] ἴῃν Δ 6βθη γὸπ Δ]ΊΘτα 
Δ μϑ οπᾶθη Τρυύαπι ππᾶ 8116ν ἘΠΕ ΘΙτοὶδ, ονσθηποπ ἀΐθ (ἰθρθο  ἐἰρΊτοῖ Θἐοὐίθ8. δ, 
ΒΘΙΚΘμσΘπ 516} ἴῃ ΠΟΡΟρἕδν ἀπᾶ Τοπιαὺ ροσυγππροι σὰ ἴΠππ|, Ρνδῖβοι, θοΐοπ 8π ἀπ 
ΒΟΘΠπΘη. οᾳ[6β 7, Ομν. ἄν ρον δὺς, δὰ ἄθῃ βἰ6 Εἷθυ, ἱπ ἅθν Ζοῖν ὅθ8. ἐρθίθῃ 
ὙΨΠ16π5, τιοιὺ ρο᾽αυθύθῃ. 

22 Ὲ 



173 ν΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠα, 

᾿ϑαϑρο μα. ὐοΐ ς ϑομδο! (μβὸ ἰλάλαλοῦ ομυοὺ ἔομι ον ἰγϑμθϑ «δον αὐ τ. ἱ 

ἴμομ -- ςαὰ " .9 τιρομθθμο ομδοΣ εὐοοΐ οἰλλος δ οιαϑαῦ» ἡΣ θὲ «ποδοῖν. 

βαϑγο μβμυδμο ῥλάλαϑον μοῦ δοξλος  ἰϑομοΣ ἰϑλαῦ μὰς (οὐ μα εἶδ ᾿ς Ὁ 

ἴβιαδοο ιϑομδυίο βδυσθος, οϑιξθοο ολαμβο φοςοῦλο μῸ) οἷδϑ Ἐ9)ὴ «ϑϑῦὰν Ιω»ἀἐ 

" μαουΐνο . «(ὅομαϑ. μαδο μόοσϑὸο δῶ ον ᾿ἰϑέο οἱ) κῶνοι «ϑοῦδο μὰϑ μῶρος, 

.} οτΐο ἐξ οϑὶ (ἢ εὐλούιον μον 3115. οὖν. κοὰϑ α Μὲ : ϑοβα. εϑοῦθο 9.μρϑλο 

δεῖ χδς, ον θ ϑμο «ϑο)}α σμϑιλρσλο ἱϑῦν βάσροο ουβο οι. σαα, οομ5 

οοο ἐὐοδδι. αθρςς θοῦ, ΉΞΙ2) κϑνο) απο αὶ αλιὉ τιϑομδα ϑιαλϑυῦ 

θ᾽ τ τμβαωμμο (οοϊοα.. οἰοσνκἀς θα -οιαλαῦο ϑι  αϑαρα ὁῶῷ. 59 

πῷς φλ οἰο . ὥϑιαϑο [159}55 ἐξιέϑοο. ϑομδνος μα ϑγλο ϑμάλαα, δας ἰλαιοῦιθιο 

μακῦν ϑμα ῥοὸ εκροις » οιασϑρνλϑ [5.4 ὡὸ «οἱο «μοο «κϑομυαθ μόσο 

υὐοιαυν «ἡ θονθο. μϑὶ σοὶ ἰοῶδν βάλαθοῦ οὐδ .νν9. 6.9 εὐ ν υδαν αν οἶδα 

μὰϑο «ϑομόδας, μαύρ; ᾿5οι9 ὡο .ϑο μια -- οοαϑὶ αν. οοον ΐ οοὶ . βαουῃϑ 

ἵμβν ἀϑοιὲθ μος ϑικαδζγο ολοοδαν ββάκαδον ἰομβοα αι Ἀγολο ἕλος ἰβανκο ομο ολο 

ωο. 5 Ὅλ.) ἰοδν ποοδοίνο. μροσθο ῥλάλαθο ϑθμθον οἰοϑοῖς α 9. ἐμοὶν οἱ οἱοῖὸν 

. 5. Ὅλο. ἰοῖδὰ οοδοὶγ μὰς (ον. [λα οὶ μολθϑν μὰς "9 ἰδαυμν ββάλάθου μας 

μβο μὴ οἰἱααοίο οὐλοοδν. . Νυΐρωνθο βαικροθασν . ἰδοβοοῦθοο ἰδιβαραϑο βὶ οἰἱοοιᾶν 

.λαγοοῦ Δυυοῦο 5] μὸν οἰλομο ἴων μα ὦ τ ἰοῦ» 5 βέέαθο κα. 

νοὶ υϑαοὶ οδα οὶ 5.5 οἱ μβδςς σον ἰοῦδν βλλάρθον οὐονϑυὺ ᾿ μοθοι τοῖν αϑοι ἰγοὶ 

«οἱ ἱκϑοι - οβοονοζ ἰμ [53}} δον μναυϊο πὶ ὡ ων ναὶ Ῥρο δ. 9 μοὶ» 

«οὖ ῦμϑο οἰοῶδν σον μακάθο οὐοδο οὐδι . ομβοασο μῶ ιϑομ» ϑομ ἰεβῶν. 

οἱ ΚΝ] ταϑ. ριον ὐ οὐ ἰραισρϑ οονα οὶ» ὕοδΘ μοὶν ὑθιὸ ἐθμο ο υο. 

«Ἐὺ «ϑόομΣ «μοὶ ὥοὶοὸ εκ οδ δ οὶ ωϑπἠ ῳ Νδϑοδ) 51 ᾿ς ϑδμο δῶν υμὐὐοἦγ «μοὶ 

85 Ἰκῤ.αἋ οἷν. Ἀϑομγ κου μμθαῦ μεϑὶ φὴϑ βιὰ . μοὶ θόλο. ὡς, ΝΘϑμΣ ββα. 

μϑω οἱ ὧδο υρϑοδν μὸ οἷν ΝΣ οἷν Νθομὶ Βὸ οΣ «5 ἂ 9 ἣΣ. 

Ιὴ ήο .μβέβθο λα, ὅμαὶ ὥῶο :υωολνο ὅμαν ἰοδν Δ] ἈΩΪν γα ΟΣ Ὁ ΡΣΞΘΣΣ 

αοὴ ομϑν μΐο ἰαθθο ὡὧϑ. ὡδογ ἰδᾶο ξὰςε9. οἷν ῥοο .βμββαα ὦ δ» Βαλδν Ὡϑ. 

υϑίγ οὐοδ δὰ, ΟΝ δ ο συ εἰμροὶν νοἱ . ϑὲ κς μβαυτ οιαῦοίν ον αϑοι 

Ἀῶομς κω. οἱοΐδὰν ἰδδὸμν ὁμδω οὐ βαροαῶῦν μίδμασοο μῳς ἰδοιαομο . ραδϑ} 

᾿ Θ. ἰδέὰο μϑοίδον. μοὶ [κϑον {μον ὀῆδον οὐπν [αξϑ σαν ἰλλκβοον μοιὴν ομὰθ 
λὰς, ἰγοιο μᾶδο. ἰμϑὸ κάλ! ὀκοὺ οὶ τκωμῦ κααΘ δσδο [λκαϑο) ΓΤ] 

᾿ϑἰο οὐ κὴβ . μοὶ ὀμβιρα οδαυραδι, [κ5}}. «θοροῦ ϑὴ οἱ αὶ ἊΣ. οὐνν -Ὁο] 

ἐκ τ» υἰνμο οΝαΣ λδῦ οἰδωσροΐν ἰσμα νοὶ ὁμαα ἰλάλανο Πα τον [99:9 ὁ. ᾿ϑὴοι 
ἰγοι -- - Ιαϊαϑ ον μακο ον μον κυρ μέ ρο [μχλαθος υὐοῦν ἰδνθσρο μ90}}, 

ἐλονυατος ἰκοῖα,λο Μθιο ταν οῤγδϑο 5 τἴοδν ϑοδμο ὀρθὴ ἰδυθοο υϑο μιν. ἐμοὶ ττθὶ 
μμλο), δ το ἰξθϑ.ν, ,ϑοΐοΣ ἔκας ἰαλλϑοὶ ορϑνδοο μῳς ϑομδυὶ κοῦ μρο 

«Ἱ ϑιιακια . μεδο οἱ μου βυρβροο.. μον ῖν κρανοδοο ἰοΐν Ὡς; 9 
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ὅθ. ἰ. ν' «᾽, “Ψ. Μαρτυρες τὴβ τοῦ κυρίου ἡμῶν Χ. μωκροϑυμίας εἰσιν οἱ τὴν 

ἀρέτηι ἀντικείμενοι, χηρύυχεφ δὲ τοῦ μεγάλου ελεοὺυς αὐτοῦ ὧν προνύξι ἀναξίων. 

Ὅν Τημαϊὲ ἰδ κἰαν, Πρ Πιδπριααξ Ο]ι. συγ βἰομύθδι ὅπ ἄθπ Τ τποτθη, 

ἐτοΐχαοπι βἷθ 5ὸ ἔγρδνϑη, ἅϊ6 ΝΙθπβοιθη νου θη, ἃϊο ΗΠ σου 88 1666 τὺ, οἸ θα 

ἀπ ρϑμδῖμι, Βοἰττίοροη --- ἐροὺχ 8118 ἅ8π) γονπίοι ἑοῦ ον βία πίοι, ΒΟμάθυη ἸΕΤΗ 

ἴῆπθι ἴπρο ΕΊΘΙΠΟΙΕ; Ὑγόππ 818. ὉΡΌ]16η, ἰτὔπποη βία Βαβο ἔπη, ΔΏΔΘΡΗ 118. πιϊββθῃ, 825 

εἷθ ἄονὲ ἴπ ἄν Ο08] βοίπ (ἰοτοομ στοῦ  ΘποΡοπποη ππροηᾶ αἰ ἩΘΙΠροπ {{ 

το Απβάδλτοι ἴτῃ ἜΠΗ σοκνόπι πϑρᾶθῃ. Ηδιοϊᾶθ βοῖποβ ΕΡ ΔΤ ΠΊ0Π8. Βιπὰ (ἷθ 

ΒΟ ]Ποβθα πἀπᾷ {Ἀ]Βο θυ ΔΙ θηβομθπ, αἷβ πη Ἰοῦριιθη ἀπ βομτηΐθοι, δ βτοηα ΟΥ πα 

ΠΡΟΡΗϊοβουάθη Εαδυτηοη ἴπ ἅθν ΕΠ νβουρο ἢν ἀὰ8 ὅθπχο βοῖπθ Ὀοβοπῦᾶονα ἱἤπιθπ 

βΡΘΠὮΡΟΣ δε γοἶβὸ: ὃν Ἰδὲ βϑῖπϑ ϑὅόππο ἄρον ἵπποη Δα ρο θη, πα ἄθη Ἰύοροι σαν Ζοἱῦ 
βὐυῦπηθη ; ΠΟΘΙ τῆν, 516. 1606 ἢ ππῇ ἰἢν Ψογβύδπα Ὠ] οἱ δὲ ον μα! ομ, οὐ δυγούψοῦ 516 

νὸπ ἅθπ Πέμοπθη, ἅδῃ ᾿ ο πάθη ππϑ 008 (6 ΒΟ] ον 68. ἀπ ἀθ ἡ ]Ἃ6η ΤΊΘΡ ΘΙ. 

60. ἰ. «". ψ. Ἢ του Χ. τραπεξα ἔστιν ὁ ϑεος ὁ πατὴρ, τριπεξα δὲ τῶν ἀδελφῶν 

αὐτου εξ" ξλεξει εὔτιν αὐτὸς πρὸοῷ τὸ" πάτερ αὐτου. 
Ομ». βοχοίοιποε ἄϊοὸ Βοίδοπ Ναΐασθθη τὰ ἄν ὙοΡοϊραηρ; ἄν Αὐβᾶνποῖς 06- 

χοίομποὶ αἴ6. ογοϊπίραπηρ γομ βοίηθι οὐ ποιν ἀπ βθῖμον ἈΙΘΉΒΟΙ οἷν στ οἰπθτῃ 
ΦΟΗπο Θοίίεβ. 80. βοιγοϊὺ Ῥϑαϊαβ: ἡνὸὰ ἴπποι ἰδ ΟἾν. ἱπὶ ]βίβοι, ἄν οὐ 

δον. 81165 ἰδὲ" (Βὕπι. 9,0). ΗΐδΡ. Ὀοἀοαϊοῦ ΟἸν, ἅ16 Ψαροϊπίσπηρ, οἴτὰ Ε]ςἴΒο}}" 

ἅϊα ΜΘαβομμοὶ, νἄον Οοὐὐ ὮθΟΡ 1165. δῦ" βοίπθ ἀμροβοῃγθηϊτίθ οσσ6 (οὐ θ 6 1}. 

Τὰ ἄρπι Βερυθησίοη (Ὁ) ἰδὺ νϑροιἶσὺ δοίη (Οὐ θΠπον πᾶ βοῖμο ΜΠΟΗΞΟΒ] ον, οἷ 

Ἡρυν σ. Ομ. Θοὐδοβ ϑόμη, οἷμπο Ἰζναῖθ, οἷἴμο Θθιγαῖέ, οἷ Ἠουνοηνθ, οἷπ ἴθι 

πᾶ οἶδέ. νἸν. ΤΊβοΝ ἰδοὺ Θοὐν' σοὺ οὔθηθαν δὰ βοῖπα ΜΙ μβ Ομ] οἷδ. Ὑρ]. αἷ6 

ονέο ἄοβ Ηφυυπ: ,981105 δῦ πὶΐτ γι ππϑίπιθπὶ αἴθ ἀθουσοθοι του θα ἀπ Ὑγ]8 

ἄδν ψαίου ἄδα Τιοθθη ἴπ 5108}: μα, βὸ Ππεῦ ον ἀαοῖ ἄθιη βοΐπθ ἀδ5 ΤΘΌθπα ἴῃ 11 

σορθθοη" (σ01.. δὅ,»0). Ἀο5 ποδοιι οὺ ΤΊδοΝ. ΟἿν., ον ἰδὺ οὐδ, ν8]. γἄθι ἀνγοῖθο 
ἬΠΟπβοῖ σαμὰ Β6᾽δθοπάση (οἶδέ οἷο (1 ον. 16,49), 106 'ΤΊΒοΙ βοῖπον Βυ 66. 1π| 

Τθατιθη (4. ἢ. ποι; νου ΝαύαΣ) ἰδὺ ον "οὶ ἄθπι ψαίον.", 50 βαρὺ οὐ: οἷοῖ πᾶΡο 
ὁποῦ τηϑῖπο Βεϊαον. σϑηδηηῦ, Ὑ76}1 ἸΘΒ σοι 81105, ἀδ8 ἴθι νὸπ τηθίποιη δ αἴον ρομῦν᾽ 

μ806, Κυπᾶ ροίδπ μαῦο“, (708, 1ὅ, 15), ἔθυποῦ: ρα 516. 16 Ηθυν]ΠΟΒΙςοΙ ἡ βομτθη, 

ἀἰθ ἄπ ταῖν βοροθοη πδδὺ πα γον πον] οηπθ ἀοίποα ἥοππ, ἀ4}} θη βο η αἸ0ἢ νον- 

Βουτ 686, σῖο ἀπ ἢγπὶ ΜΙΘομὺ νοι" 81168. Π]οΊβοΙ. βορβόρου. Παβῦ, ἀδιηϊν οὐ 8ΊΊ]οτι, γ᾽ 8Β 

ἄπ ἴππὶ ροροῦοη παβύ, [ 88. οὐνὶρῸ ΠιΘῦθα ροῦρ6; (88 δ ἃ8} ἀἃ8. θυ ρὸ Πμϑῦθη οἷο. 82" 

(Το. 17,..-.}; ἰοῃ θἷπ Ὧ85 Βνοῦ ὅδ8. σόπὶ Ηϊπιπιο] ροἰκοπμπόπθα ἰδὺ, ὙῸΣ τηοῖπ 

ἜΠοΐβοι 1βὲ ἀπᾶ πιοῖα ΒΙαύ ἐπί πῖῦ Β] οἱ οὐ ἴῃ πιῖν πιπὰ ἴοι 1π 1μπ|" (08. , 66). ΕΣ 180 

4150 ἄον ΤΊΞΟΝ βοίμον Βυϊϊᾶθν τη Τρ θανπιοι. Ὀδὶ (ἰοπὶ αν, ὑγ]8. Ο᾽ σθβαρὺ ΠΑΡ: 

τῆν ψουᾶδὲ δαὶ ΤΊβοι πηϑῖποβ γ αὐθυβ ἴπὶ Ηΐμητπ8] οββοπ πη ὑνίπῖκοη (οἷ, [πιο, 22, β0). 

Τᾶ8 οὐαυϊοικομάς ἔββθη ππα ΤΥ ΐη τοι ἰδὺ ἀϊ6 1υυκθηπίπϊβ Οἰοὐδοβ. Τὶ ὥύοπ ΚαρΙο] 

ἘπΒιον ἰδηδατίο, ΜῸ 6" γο0 ἀΡ ροὐν]]ομθὰ Ναθαν ΟἸπ'. τοάθίθ, βομγοϊῦ 6: οἵη 

ἅδον χποίξοη Εγκοηπέπίβ, ἀΘΥ Βοροπ. ΡΒ ΒΊΒΟΠ6π, βοιϑιομ ἈΝ 16. πηϑηπ] ἜΑ ΕἾ τ 

ὙΠ] οΙδμοῖς ΟἿ, μἱδ ἄοτ ὁ αἴ6. Ὑ ΕΙὉ βομαξε; (ἃ ἰδὺ 68. ἀθα ]Ποῖι, 44}. ον πτομὺ νυη 

βοῖπον ΜΙομβομμοῖδ, 416 δὲ βίοι πὶ Τὐπᾶο ἅν Ζοϊζου νουραπᾶ, τοᾶθξ, ΑἸΟΡ πο} 

1ΐον σοι, πῖθ βουβὸ, ἄν Νἄπιο ΟἿ. δὰ ἅϊο Ψοροϊπίραπρ; ἀον Ναύανθη, 

61. ἰ. ». «᾿- Τὴν πρώτην ϑεῶριαν τὴν πνευματικὴν ὃν ταις ἀγιαιβ δυνα- 

μὲσιν ὁρῶμεν τὴν δὲ δευτεραν τὴν φυσικὴν εν τοῖς ανϑρωποιρ. 

Το οὐβέο ἘνἸτθηπ δ, πὶ ἀον Θοὐδοβ τιπου [οὐ Β ΟΠ 161165. ππα πη β}6}}}10}}85. δ ΘΒ ΘΠ 

οὐ καπηῦ τα, ΒΟΠθη ὙΠ ἴῃ ἄθη Πι6Π]Προι Νδομίθη: 86 Βα παπᾶ ουᾶθη (1π ᾿Πσ τη 

Ῥαβοὶπ) οὐκαππῦ, ἅθον ἀἃ85 δΥ]οῦ πβιλῃ ρου ππβοῦ ΕΡΙκοπ πὶ πἴπααβ. οὶ 

Ουὐος Ταβοία τὶν ρορίααθὺ ἀπ οἰϊδηθανὲ βιοῖ ἀθι σϑίπθη ον παπερ, ἀθθν αἴθ 

πᾶμονθ Ἐν κοπη πῖβ βθῖπθβ δ΄ Θ56 8 μϑιῦ ὮΌΘΙ ὍΠΒΡῸ Κυδῖν. 16 σύχοῖίο ἘΥ ΚαπηΤηΪ8, 

αἷθ φυσικὴ ϑεῶώρια, ἰπ ον (48 ΨΥ ΟΡΘΟΤΡΘΠΘ Ὑγοβο  Οοἰΐοβ δὰ8 ἄθπὶ ΘΙ ΟΌθΔΤ ΘΠ 



174 “. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΙΝΟ, 

ἐο τἰοῖδ οδαλοοϑ ἰδ μδλο ὀμϑὺ τυ εν ἰδ ακο χὰ. μϑοδι . ᾿Ξ ὅν ὁ τοῦ μα. 

ΝΜ ἰκουΐν ο σας. Βαλ  9οὸ δυβλα, βανμαβο ἰγοι ϑίο ᾿ς μόν, τῶ) 
οὔλϑϑο μάθοι οἱ ᾿ϑῦνῦσα δὰ 5. ομθ ἰμῦσο οἷς θοο μοα9 ἴω 9 οἷος 5 ι.9..) 
ἱκθοὶ ρα 1γ9 ἰξῳςθ ὁὸ δϑιὰ μι διο [9 [μαλοϑηδθο 9 ὀβυμβοο, :ϑαΐδοο 

83. ἰδάβαϑιο τῷ ὁ Ὅσο 9 μομβ ἰμα Οἰδαυδλονλο θ οἰδϑαϑ αϑοὸ δ θα ἰοΐν 

δέλλοο κυΐο τῆϑβοο τόσο ἰλθοο. μυδοοο [ὸ κυϊδοο μὸ. ἰδαλο ὁ ὥδϑνο δ. 

λαῦ . ΘλαυοροΣ ἰδ υσθαδαον οοἱ ἰας )γ9ο 55) βϑιαοῦνο ἰδμλδυδων οὶ ὥσύμθοοο 

βαλοας ν ἰβαιθις, οἱ μοῦ. ςζϑομοαλον (υο}}} οὐσι ὁ βασ ρον μοδι» βὸ κ᾿ οὐλο Νὰ) 

ἰϑομοοι ΘΑ ϑολ ν βον., ἐϑοΐγ ὧδ γον -- ἰοον ἰδαυυοὺ μϑϑο ἰδωνο  ἰδδιρο ο ΟΝ ΑΙ 

μορϑ ὡϑῶο τᾶ ὁ ὡς Ὅλα. ἰϑῦι «οὐδο δον [δα κοῦ μὰ 'δανο ααορθὸς, μῶγοι 

ν,»- -οἷῷ εὔοιαξων Ιωοαδν ον μϑο ὁμ ιϑομοασοῦ ο ομλ "α5 ἐρο ααιο]ἰο 

δδο ᾿οἹ ἰδμυο οὐἰδδι μὸ ὁ ΔΙ Δρλδ βαλας » ἰοσα. οὶ αἰμμοι 

Ἀχϑροὶβ σον αϑ μμοιδὰ μοὶ» νοἱ οἰκο λγδ " ἰβοιοσο οσοθο μϑνα ὀμϑὺ αἰδοιοΣ 

«ἰξθιοο μοὶ αϑοι ἰοο . Ὅμώρον ἰμθο λοι ΟΕ} ς ,αοϊᾶτνο» βίας ὅθμον “μο. 

μι! ᾶον μα Ὁ Ὅλο ἐονβθαα ἢ ἰδβαας ο. μηο. «οἱ ! ξ::Θ ω». 

ὄμβν τἰδαον μος ἰὼ. οἱαλοαοο : ὁ ὁμροαλον [υῥο 1}. οον δ. ἱ δ᾿ ϑνοοο 

μν ἸΝΞμΣ φομθος υχν» υὐ Οἰδαλο δα, μα}. οὁραοοαϑν κα) ομάδιςς ἰοιῖν 
τοῦθ ὼς δα ο αι Ν 1} . ἰδδιρ ᾿ «ομο ρος ὅομϑ Οὐ τομῆο. “ομδυὶ Ιοοι 

εἰϑομίας ἢ) 8. ΔΘ μ8. ὁϑον κϑι ὅλο. μῦς ν βμοὶ ., βοον Μ}) ϑσϑθοι κῶν. οἱ -- βϑϑο 

-ο νοἱἷο ὐῶς μοὶς Μο Νδϑδαᾶο μος, Νυμὺν σοὶ υοἱ εἰμαδον. οϑϑὶ κκλαϑ θοῦ νοὶ 

υθ. τ λθοθουο 5 μομ5 ὥδιδοαο ρα 9) ἰπρ ρον ον οὴ εο .μ5.50 μιραϑν 

83. λθους λλο ροβλο ὡὸ ἰδια. ο ἰἰουδΝ ον Δ) ἡ ἰδδιρεο νυ οοβνο οὗν ον 5.) μ9ο,κο 
Μεϊν τε μοὶ ϑοῖο ἐδ ὡς ἀρ μὸν τον αὰγ οι μὰ, ἰβαιοδοο 5) 
- Εϑῆο δ αν κ᾽. ᾿ομαγο ρμῦδοο ἢ) ον ΩΣ δ, ὁ ὐἰμβοο θα.Θ [1αρα.ο. 

"οοῖας. μοῦ ἐὸν οοὴ [3 Νο μ 0.39 οο᾽ ἰ-οδ 5 Κ οἴοος ρρὸ δ; μὰς 0.0.5 

Ῥροὺ ἘΝ ο ̓ ς μς - ϑορ ὡὐϑαρθ μυοὴ μϑ} ϑοὶ οἱ 'ϑωδο μὲς δ 

δ με " ΟἸΆΒοΣ, ᾿δδϑὸς ϑομοοι δι.) οὐδ ψοΐςς βὰς δοο μοοῖν. (00} ἐθο εἰϑοι; 

ἰαθδο μθὶ χῶνον μαθν τ ϑοιδιανααλγο ϑοισροα ἐγ ἰκακι οἱ θα. ΡῈ «οοιδωξο ὃς ἢ 
ιθομρᾶς δΣιο σοιχροα δὰς βάνμονς, ὡς δ 9} αγαος οἹ υοεθ δὴ ρομόδοτα. 

ποιοδιΐ ον ᾿ς το ΟἹ ΝΟ. οοι, οἱ ἰθογο οσνϑαν σα ἊΣ. ιϑίο 

ομραϑο ἡ μϑο .ϑν5 τϑ τορι οὶ τ) οὐδϑο ος κὸν 5. βαῤ Θόϑακ, 

ἰδαιθν ἰμθας ββϑοοαον το ον αν συ» θαυ ΝΣ αΡ Ομβϑμβαθον 
᾿ὸ ϑομαθιθὺ τον φοο, ἰουδὰν σμυοῦ λομςς ον ἰλαθῦ καλθδν, ς α ἠοδ κϑομαθ 
ἰόν ᾿ς μογοι ιϑίο. μοῦ θθα μα κυθδιςοςς ἐδραϑιασν οὐδ δον, κσϑασ, 

τοιοῦ οὐοιδὰν ορυοῦ ἰός. ᾿αο ας ὡς ϑλοο δ γοἱ «οοιδοαο 5. το) 

εαϑοΐῖν, ἐμ ον ὅλο λωῦας .μι5 ιϑἷο μὲ . «οοβν. (ϑιλϑοδο ὶ αϑιλο ἰ α ααθῦ Δοϑοαθδν 

δγβϑο }} οὐ οἷν. οδατι ὁ λαϑαθα κλαθῶννος [οὐ διδο .ὐὐὰϑ ὁ «ὡϑομάθυϑὺ (οὐθ39 
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οΥἸταπτῦ Ὑ 10, Κοπηπγὺ 6] )6 7818. ἦπ ἄθῃ ΜΙοπβομοη ροὐνδπρ!, ἴπ οἰποπὶ ΔΙΠροιηθίπθη 
146. δὶ Απβολιδαπηρι: τνῖθ αἴθ ΘΌ616 ἔπι Τιοὶ γουθογροα ἰβῦ, ἱθὰ Ὀ6]6 8 πᾶ ἴῃ 
ἴμπι, τῷ (ὐϑπχθη γ16 ἴῃ Ἃοπη 7 6116, τη ΠΡ ΠΕΡ; νυ κὸ τγῖθ βἷθ Μ}Π], πᾷ υνῖθ α10 
γϑυπαπίξ, ὉπθΡ ΟΣ ΒΟΙΠΟΝ ἀπ ἀπαβθαν, ἄθπ Τμοὶῦ νουϊαθὺ παπᾶ ὁμπθ στθησθη 
ΒΟΠΥ ΘΙ Ό, Βὸ στο πὸ ἀοὐῦ νου ον ρου νγοῖβθ ἀπ Ρ0}} 5οἴη8 ἀπδιΞΒρΡ ΘΒ ]ΠΙΟμ 6. ὙΝ ἰδ]! ᾿ 
[ἱπὶ ΑἸ] τἀπα ἀ δυο" Δϊπαπβ, ἴπὶ ΠΡ ΌΠ]Π6 ρα απὰ ἀανῖθαν ᾿ϊηδτβ, παβαθθαι ἀπ 83" ᾿. 
ΓΘΠΖΘΏΪΟΒ, ὈΘ]ΘθΘμα ἀπ ἰοπα, ἴῃ βοῖπθι ὙΟυβομπηρ {Ἐπ} 81165. χυτὰ Βοβίαπα 
᾿ ΑἹ] Νδμιρθ βουβδπᾷᾶ, σὰν ΟΡ ΠΟΥ Πα ηρ᾽ βοίπον Βομθρέου ιν νᾶθ. 

3, «». ταν οὐ τῶν ἀγιῶν νοὲς δεξωνται τὴν ϑεωριαν «ὐτῶν τοτὲ καὶ ἡ τῶν 
σωμάτων παχυτὴς εκ μέσου ἀρϑησεται τὲ καὶ ἢ ὁρᾶσις λοιπὸν πνευματικὴ ξσται. Ϊ 

θη ἅϊο ον ὅἄον ἨΘΠΊροη ἀθπτοι ἄϊο Βοροϊαπρ' νου ΔΠΠ6ὸὰ ἨΠΊ]Θη παπᾶ Ι 
ΒΙΠΠ ΘΒ πα ἸοἸγο ταὶ ΠΘΙ Προ ἸΓΊΔΥ οἷν μοἸτοπιπιθη ἰδὲ τπιπᾶ εἴθ 510}, νου 8116 ὅ6ν- 
ΒΟΓΘαΠΠρ᾽ Ρ᾽ΘΒΘΙΉΙη61}, 1) Ααΐραμο ἀθι ϑόμμ ἴῃ ἀον (ἀνα ββῦπῃο 801 08ὲ ροβομδπὺ 
Βαθθη, ἀπ βου] ηᾶοι αἰδ ρ 0106 Κα ΟΡ ΟΣ ΠΘΒ]τοῖδ; ἄδβ Βοιϑθη 1δὺ τα σοὶμ μοί δεῖν 
ἴῃ 56] ρὸν ᾿ἔπ]16 1η ΟἸΠΘΙη ὉποΡ ΓΟ ΒΟ] ]10Π6ῃ 1 1ολθ, 50. βομσοῖὲ Ῥααϊα5 ἰπι σομοῖ: 
»ἰ6 Απροη ουχον Ηρυχοη τηῦροῃ 01] τνοστάοῃ, ἀπῆν ΠῚ (16 ἨοΙπαπρ' βοῖποΣ 
Βοραξαμπρ' ουἸτοπηῦ" (ἘΡ]ι. 1,18}; 1658 Ηοἤπιιηρ παὺ Ἰκοίη. 16] 110 }}65 Αρὸ ροβομααξ, 
Ἰγτοῖπ Κὔνρου]ομοα. ΟἹ: ρομῦνξ, 5β᾽6. ἰδὲ ἴ Κοῖη Ηοὺχ γ0Ὸ01] ὑΒγ ΟΠ βομον" Οοἀηηίτθη 
ΒΙΘΙΚΟΙΏΠΊΘη. --- ΠῸΡ ἴπ ἀλ8 θυ ἄθββθῃ, 6: 510}} 56]}0)8ὺ ριϑβοϊιατι ἀπ οὐκαπηὺ Παΐ, ἢ 
Βθῖῃ νου ρβομο5 Δ οβθη 1πὶ σοίποη ρον] ᾿οιναοι τοὺ δὲ, ἴθὰ ἄθι (ἀὐδὲ 5ἰοὴ χὰ " 
Βαίπου Ἰἤ ομπα ΟἹ ΘηΡαΣέ. 

68. ἡ». τς Τῶν γνώσεων αἱ μὲν εἰσιν ανυλοι, (κι ὃδ εν υλαις γιγνῶσ- 

κονται" ἢ δὲ τῆς ἀγιὰρ τριαδοὸς γνῶσις πασαὴ πυπερβαλλει.. Ξ 

Ἰπητηδύθυ 6} τνᾶρθη χ. Β. αἷ6. ΟΠ ΘΗ ΠΡΌ, ἀϊ6 ἰδ Ρυοοίθῃ ὑπξον Ἐπη- 
ἀν οῖζοη 111001 Ξἰηπθ Θαρἤπρθη, τνἷθ ἴῃ ἀθπι Απβᾶνποϊς : ἴοΐ. 58} ἄθη δυνη πρᾶ 
πῦνγθο οἷπ ὐπππιθ 18 πιῖν βαρίο; ἀθιανῦ χὰ 16. ΟΠ ΘΩΠΆτπηρ' ἴῃ ἄθηη ΠοΙπθη- 

ῬαΒοΙ ἀπ ἴῃ (ον ἌΟΙΚΟ τππ βὸ βῖπα ΜΜῸΒ] ὅποι ἅϊ8 ἐξ ρ] οι ὑγαηδουθαγοη 1ν- 
Οἰρηἶ5886. ἴθ Α11] χὰ οὐκΙἄσοι, (85 Οοβοὺχ δὰ} θὰ ϑἐοϊπ αι θη ἀπὰ αἴθ ἘγΙκομπ πῖ5 
ΠΑΡῸ αἴοβοῦ ΠΙηρθ, {0 16 Πὐν]τοηπ ΒΒ ἀν ΠΡ ΩΣ ρον ἰδὲ ΠΡῸΣ ἄα5. 41165 ου- 83Ὁ ᾿ 

δθθη“, ΜΟΙ 516. ὉΠΟΡ ΟΡ ΒΟΙ]ΟΝ ἀπΐρομ ἴῃ ἄσποι, ἅϊ8 δα νϑγάϊθμθη. οἴ ἄοὲ Ν 
ΟΠ αΡαραμρ' γασο. πιΐ 88. (ἀο θἰπιαπῖ8 απ ροίλη" (ΠΡ. 8,3) ἀπᾶ ἄον ΟἸδαθο 
1βὺ οἷπθ βίομοσο Ηο παπρ' πη οἷἶπο ΟἸ ΘΒ] )Ταηρ' σαν ΤυἸτοπηξηἶβ 465 ἸΠΗΒΙ Ομ Έθδτοι “ 
(Βοῦν. 11,1). 

θ4. «. Η παντῶν τῶν γεγονοτῶν ἀποχαλυψις ἀγραφος ἔστι καὶ ἐγγραίρος" ἀγρα- 
φος μὲν ἡ πάρα του πνευματὸος τῶι νῶι ἀποκεκαλυμμεξνὴ,. ἔγγραφος δὲ ἡ δια του 
πνευματὸος ἐν Αωρεβ δεδομένη. ᾿ [ 

Ζᾳ 6 ἀπρΘβοΠΡΙΘθθποη γοπὶ (ἀοἰδίθ ἀν.  ονπαμ οὐ ποίθη ΟΠ ΘΗ Ραυπηρ; 
ὅ05 ἀϑινογάοπου ροῦν! χ. Β. αἴθ νοῖὶ Εἰπίβίθθη ἀ0ν Ὑ ΘΥππη νγοβοη. Τὰ Θ᾽ 
ΒοΒΡΙ ΠΙΌΠ θη. ΟΠ αν αηρ' Νοβ15. βύθ]ν Ὡ]ο 8 νοῦ ἰῃτον ΒΟιῦρίππρ', 1Προη 6801, 
1ῃτοη Εδηρ ΚΙ ββοι, ἰθσροι (ἀοὐ οβαϊθηβίοι, ΜΜΟΒ] ἀθὸν πϑὺ (ον (οἶδ 485 ἄοθη Ηοὶ- 
Ἰσοη ροο ηθαρὶ, Θθθηαβο Ὑγ]6 ἀθη ΕᾺΠ πὑμᾷ (ἰὰ8 ΘΒ 01κ58} ἋΣ Πιχπομοῃ.. "1. 
ΒΟΒΟΒΡΙΘθοπο" ἰθὺ πδε]1οἢν α16, ἅϊ6. ἭΤοθο ἃ Βουρο Ἠόσθῦ οπιρῆπρ' ππᾶ ἴῃ δι 
Κομν Ὁ ἀπα ἐπὶ ΒΕ 5χοῦο ἐν ίβοῖι πιοδουϊορίο. 

θῦ, »- «".- α΄ «4πὸ τουτῶν οἱ ϑελημάτι αὐτῶν εἰς τὴν τέλειον καχιὰν ἡλθον 

μανϑανομεν τὸ μέγεθος τὴς τοῦ ϑεου μαχρυϑυμιας, καὶ ἀπὸ τουτῶν ον αἀγαϑῶὼι ὃὲε- 
λημᾶτι αὐτῶν αγωνιξονται εἰς τὸ κατορϑουσϑαι τοῖς καλοῖς μανθάνομεν τὸ ὑπερπε- 

ἰσόσευον του κυριου ἡμῶν ελεξῦᾷ. 
Αὐοῖ ἴον ἀφαίοὶ ὁ δαΐ ἀϊθ ἄθπ Ὑ υπππξνγθβοι σοῦ Ναξαν οἰροπα ΕἸ ΘΙ ποὶἐ 

ππᾶ ΒΟΙΘ σὺ ἀπ ἄθ6. ἅ1ὸ στοβα Τιδηριηπὶ (ἰοξοβ, ἀν αἷδ ΒιΘΒΌΠ κοπβύθῃ Ἐν] θυ 
ποιὸ γοχηϊομέοθι, βομᾶάθυμ 816 ἀπο ΠΟΘ Κθὰ ἀπ αΐθῃ σὰ 516} ταῦ. ΑἸ ἄθπβῃ, 



17 “. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΩ, 

ιϑϑιίαθι., 9 («.ϑοιδαυνι ἡ μὸ λαό υμνοος χυραδα ἰλγδθο ὠὸ ἰω βο. ὃ. 

θαι ἤν ο μμοὶ ἰθθαν, α9. μιϑια ὁ ἴσοι ἡ μ5 ἔγομϑο.. ἐγοίθοῦ «ϑομθξϑο κἱ θοῦ οΣοομ ΘΟ 
«δαν α9.ς, ΝῶωλλοΣ ἰμιμαλο καϑοος ἰὼ 1 ἐρο Ὁ» 90 δεν Κρο οξ ες 

.κομὸ Εοϑγ ἰδϑθιν καϑαθ ἢ ς ἔμεεθὺ ἰδϑϑιν μαϑαθιθι ος «09. ΚὐῪ» εἶδαο 

«οὐδ βδϑδο μὲς ἰδωϑῦν ἐδ. νοι; ϑομορα ἐν [καύαθ. ϑομιϑοῦν ἰρθαθὸ 
ωϑν ὍΣ, οἰο. ἰδαυνοῦ ἰπλλκο κενοδοσοο ἰνλάολο υϑαδιθ ἰδσεοςΘ ἰδοῦ 
οἰδύρν ὀίορθας, λον, τἰδικα ὅλου μαοίο τοδοο οοιοΣ τΡδοδ ϑοῦνοῦ ἰδϑο μον, 
Ιθδ ον, Νεϊδϑαον ἐμὰς, δὲ οἰδααδρδοοΣ ἢ {|90. ἐβοι τμςς ἰμκας ὅδμο 
αὐ ραν, δοίμπας ἰϑομας ὅ ατρὸ εἰλομθας. ᾿αν. αϑϑολίν . μϑαϑὶ δυο «οοδο 

μον θλο. ρϑθαῖοο ρὸν μο μας μου ὍΣ, οἷοι. υὐοὐν μ0] οὔὰ9 τϑϑν ε9 9.5 

δὶ μλδα ΜΔ 05 Ὡς Μὲς νον ιϑομραϑο ὁ) ἰμαδαϑ ιϑορβϑιϑοῦῦ μα. 55.) 

μβοςκ μοῖν μαΐο. ϑϑιδ δα λν ἰας. 9 ςιοομδοὶ ἰλοῦοι κα δ Θ) :λόμαο Μμκῦο οἰμοβο 

εἴας δ. βὅγοι ορϑ δυο ἴθ γὼ ἰρῳςϑὺ μὰν Βκοὶν ἰδρλιν ὀμροϑα δ. οῦ Ὁ 
ΚΒ δο οἶδ ὰ μα μια ιϑί [υϑϑὶ.. μος (οὐ --" «οὐ μι ο5 3 ᾿βοῦϑι ιϑοῦνθ 

υϑοι ἴλας 5. Μγ οὐο οἱ ᾿ς τ 9. }ν «ϑοὶν .υλοδιϑ οοον μαυῦαθν Βο τ’ 

εἰοδα) Ιωϑῷ»- σρκλίο τ ανο. μανΐο αἱ ὰ5 μοῦ «τοῖν ὦ ον -- κϑομβδϑν 

Ι΄. ιϑομδοὶ 'δορ ἰμαβο 3 μϑῇ καϑόν ἐλασρο δον ἰδοῦ μων. αϑ 0 

μον οἱ πε θ᾽ μάθοι υὐοὐ ἰκλάθοοςς, ἰϑόμααν, τοὶ ἰλας 9 [7 «Ο99ι «οἱ οἰοιῆν 

αϑὺν τ οῦνο . μα δϑῦ κὐβαύοθο . ὼὼ ἰδ. ἰδωρμοῦνοο, Θ.6}}} α δ. Νϑροεὶ 

ὠονὶ ον ϑομδὶν ομοίδοο θδνι ν μθ ταν ον Ἐν ἢ μοι ον αν [δὴ ε1ομαγο 13 ο) 
ϑ  δο οἶμον βαᾶας μτὸν ον ς ΟἹ ΝυδΝα. οἴμομο 5 μαος τὸ] 

ιϑοῦνϑυ σας, μραϑα δ. (630) ϑίο . ᾿θυ ὃ μαλᾶ βοᾶας πλοῦ τϑοΐ τ κῦνϑι 
δ. μος κῶνοι μοὶ ἰδωδΝδο [κα λϑ ϑοομν (οοῖ. δ ϑομαθ υ910 5 

βολος κὥνομο ᾿ϑολα,ο) λον τβαῦμο οἱ Ἀ5,,5ο «ἴομο 5 βαᾶας «5910 

ΝΩ͂Ν ον οϑος ἐς ξϑϑο δ{Π κκβ99}. οἱ θαι οἱ εἰδοξθιτο ρλδοο ον δο ΚὌΘΗΣ 
ἰδοβαθνοο λας κα ἔμαρω ς ἴμοπθ ΒΘ, ἀϑομεο δ ῥλογ «βααλο χυυ «ἰ ϑ ὦ 

Ομαν οὶ ἤμαος ᾿θιθο Δοκῶ μβαλος μλοὴ τδνθὶ ὁ δ ΝΣ οῦθο εἰδρυυοὶ 
μὴ δον, χϑρο ἰδοροο δθι οὗμον ἰιαϑδ δυο ἐδιυαλο ῥθο. {ιὅϑον τας αὐ ΘΙΘ 

δα μαῖα ἂς. ὡς δοῦο ω.5. ἰδίαν θοῦ.» . 9 «Ἐκ α1ο «δα 

το ἰδϑιῖο ςδαν μαῦ μι, σοῖς ὁῶν Νορρ μοὶ βαδδϑν μὅος βαδαθ ἂϑ. Μὲ ον 
. ἐμ ἰδδαδαλθ ἐξ 3ὴ᾽ Ὁ βοδν5 ἰοῦ οομέ τς ἐκ εἰν υλϑαΣ λα) ον ἰδϑϑα ὃς 

«μοί τοὶ ἔχον -τ οϑῷ ἤμομν μαὼ ϑθμλο τὰ γ τοῦϑι ομθον Ἀ τὴ δῶν 
ϑσμθου τβδονϑοῖο μπδν οομδοὶ Ῥρο ἔρομ Ἀϑοςσνς ἰοιδν ὁο οο ΘΗ κῶνοι Κοῦυοῦ 
ψορϑῶν μοῦ ΒΟΥ. μοὶ οἱ . ὡς ὥομλο βαλον μορϑ σον οδον. 5. ᾿ομβο 

"ν ὡ ϑομιις οκΥΟ τ τῶϑ ᾿ῦβιαν 4 «οὐ ᾿Ξ ἱβαδαὰῷ «ζϑοῦϑϑο :μρο 

δος μβδαδοο μυδυλδοους βαᾶας 7 ον υϑοὶκ μδλδαοο βέδδι δος Ῥδᾶιςοο 
ωδ οἰδλν ωδναιΣ οἱ 185... ῶδΩ» ὀρι Νδν  βααςς, Κγ1ο ἰδιλυυοῦ ἰδμο «οΐ» νοὶ 
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ἴα ταῖδ'᾽ σαίοια ὙΥΠΠ|Θὴ ἀἴα Ταροπᾷ ἴθαπ, Ιοσπομ τὶν βοὶπθ Ἀθθυα πᾶ αἴ{6 
δῆμοι; ΘΠ ΘΓ 18 πίοι ΕΠ], ὔπηξοη. υσὶν (Ὁ) κοῖπ οἰηχῖροθ. σαΐθ Ὑ ουὶς ὑὰπ 
ὙγΘΡΘη. ἸΠγο8 Ὑγϑηϊσθηᾶθη ππᾶ βομνγου ΒΟΙΘμν θάνοι Ομανακύουβ ἀπ ἄν Βόιοι 
ΠΠΒ1 65 ΕἸ ΘΙ 0165 ΒΟῚθ ἄον ΑἸστ δ (ον Ὠξιποπθι, 1088 μαύξθ 1 Ῥϑαϊὰβ πὶ ΑῸιρθ 8," Ϊ 
815. 61" ΒΟΒσΙο:  ΘυσῸ ἄϊο απηᾶο θἷπ ἴομ, ττᾶβ ἴθ. πη τἀπᾶ Ἰο νοσπιδρ' 81165 ΙΗ 
ἄπγοι ΟἸν, ἄν τοΐοῖι βύαυῖς πηδοιῦ {ΡΠ}, 4,18). ; 

θθ. ». σοφοῖς Ἐν ταῖς τῆς τῶν σωματῶν αὐυξησεῶς διαφοραις ὁρῶμεν | : 

μυστηριον τῆς διαφυραὰβ τὴς τῶν λογιχωῶν αὐξησεῶς καὶ εν τῶι φυσικῶι τὴς συνϑε- ᾿" 
σεῶς αὐτῶν τῇ» διαφορὰν τὴς διαταξεῶς τουτῶν. ] 

οι ἄεπι [ου ἐβομτοϊοπᾶθη Ὑ δομββατῃ 168 16] Β]1οτοη ΟΥρπβυαπβ 8τπ|8 γουβίθ θη | 
ΜΙ ροἰβυϊρ δθοι ἄδ8. ὙΥ̓ΔΟΠΒΘη. 8116ν Ὑ ΟΥ Πα δυγαβθη ἴῃ ἄθπ Ασέθῃ ἄθι' ΤΕ ]το πη ηῖβ, | 

" 

Ι 

ἴῃ ἄδποη βῖο εὐ ϑ ρ ποοιιβίσθυθα ὉΪ8. σαν γο]]οπαοίθη Εἰ τοπηΐπῖβ; βὶπα ἀσοῖ αϊθ 
51 Ομ ράσο Ῥϊηρθ οἷπ ΤΠ ΎΡαβ 01 ροἰϑέϊρδι, Εἰ ρὲ ἡγϑίομο, αἴθ, πχῖο 16 ον ΠΈΠου, 
ΜΠΙΘΝ βαυρομ, ἀπ 68 ρὶοῦ 616 πο, ἅϊδ, τσῖθ α16 ΕΒ βου, σὰν Ὑ ΟΠΠκοταπηθη]οἱῦ ρ6- 

Ἰαηρὲ βἰπά ὑπὰ ἄθγοη Θἴηπθ βίαν εἰπᾶ 1πὶ εἶδ σὰ βοίθι ἴῃ βοἰβίροι ΕΒ ϊβέσμρ, ᾿ 
4, αἴ6 βορὰν Εΐν διιᾶνθ θαύαπ ἀπῇ 816 ὁσροῦνοπ, 21 Ἃθ' παὺπτ]οηοπ τὸ ἴΠτῸΡ Ϊ 
Ζαβϑιημπιθηβοίζιηρ, (βομϑτιοι τγ]) ἅδη Τ]Η ΘΡΒΟ θα ἴπ ἀοπ ΔΗ ρ τ] ββθη ἀϊθϑον" --- ' 

68 ρὶθὲ ἀσοι Ἡδαρίον παᾶ Μδομία ππὰ Ηδνγθη ππᾶ Κυβέξα δὲο, ἴπ ἄδτ Εἰ ρ Ι τγοὶῦ, : 

ἃϊο ἴπὰ ἄοπι ἰδηχοι ἴῃγτοβ Πίοηθίθβ χῖθ ΟἸθᾶθν βἰπᾶ ; υρὶ. ἄδ8 γονὺ ἄθβ. Ῥϑυϊαβ ] 
ἄρον ἀἰο  πδηρανίθη ἴῃ ἄθν ἸΚίτομο: οὐσία ἄον Το ΟἾπον 1δὺ ταὶ νίθ]6π Ο] Θάθτη, ᾿ 
ἄϊα ΟἸϊοᾶθι αὐον ἐσοὺ ἴπτὸν ὙΊΘΙ μοὶ οἴπθὴ Το ὈΠ]Π6 πη, 50. 1808. ὅποι τη ΟἸν." 
(1 Οον..12,..}.ὄ Ι 

ΟἿ. (ὐ. Ὁ. τὰν οἱ ἀνϑρῶποι εν τὴν τῶν οὐχ ἐσχιθμενων ϑεώριαι γενῶνται 

καὶ αὐτοι αὐεὺυ σχισματος ἔὄονται μετ᾽ αὐτῶν. 

Ὑγομι ἀϊα Μθαβοιθη ἴῃ οἰ μμοῦ ταὶ ἄπ 16 ἀοὐΐθ8 σϑγοϊπῖρὺ βἰμα ἀπᾶ 
ἀϊα με Προη ΕἸΩΡῸΙ] βοιιαιθη, ἀϊθ θ61 (Δοὺξ οἷπβ βἰπᾶ πὰ 1ἤθ08. παπᾶ ἘΠῚ ἀπο μία, 
“Τουσάθη ὅποι] β'86 οὔπὸ ΤΎΘΙΠΠΠρ Ὀ6Ϊ ἴππθημ Βοῖπ ἴπ οἴποιῃ (ἐεἰδὺ ἀπ ἴπ οἰπθιη 
Τιοῖθ, τνῖθ ρϑβοινίθθθα βίθμθ: οἷν βοι ἃ ἄθπι Βοσρο Ζῖοπ πᾶ ἄορ ϑἰδας 68 Ἰθρθῃ- 
αἴροπ (Δοὐββ πϑιιθΚ (ΗΠ 0 ν, 12, .), 

68. ». «". Δ. Ὁ. «ἄνὼ λέγοντι οτι ξισυν ον κεκτήνται σώματα Ι ταχεὰ καὶ δα} 
φῶωτεινα κατῶ δὲ οἱ κεκτηνται σωματα βαρεα κατ δὲ τουτῶν οἱ κεχτηνταν σωμῶτα 
δπκοτεινὰ καὶ ἀκαϑαρτα, 

Ἐπ’ βρυιομὲ γοι ἄου ομιθἰηβϑίηθα Ατσὺ ἄον  ονπαπεξνγοβθη ππᾶ ἅἄδβ 68 ἴῃ ἴῃ τοηι 
ὙΊΠΙΘη Ἰδοῦ, ΟἿ 5[6 οὔθ οὐδ πιπίθπ βύθμθη ΜΓ0116π, 16 Οθθπ ταϊῦ ἄθπ ΒΟΒΠ6]16 αι 
ππᾷ Ἰοπομίθμθῃ Τιοίθοσπ βἰπα αἴθ Βα Προπ ΠΡΌ, αἴθ ὑσορθπ ἴῃρον Ἀδίπμοὶξ ταὶῤ 
ΒΟΙΌΠοη Τιοίθουη Θυβοϊοίπθη ἱπὶ ΕΘ. οὗοθι οἷπο τὺ Ὀ]οπᾶδπᾶον Ταῦ. ΤΙηΐον 

1ῆηθα βἰπᾶ τὶν ΜΘηβομθη, ἅ16 τῖν γθροπ 61" Βομτσθομθ ἄθβ [6068 βοιυγον Πρ’ 
βἰπᾶ στὰ ροϊδέϊρου ἮΝ σκοπ. ὍϊῈ πηθον αἴθβθπ τηϊῦ ἀθπ βηδβίθυπ ἀπ ππβϑαθθστι 
Κὔτρουπ βἰπᾶ ἅ16 Τᾶτιοπθα; ἴῃ ΒΟΙΌμ6η ὑπ σον βοιθη πῃα βπβύονη ΤΕ ΒΟ ἰπτπιροπ 

ψΌ] ον ΒΟΒοαβ] 1 οΠ]τοῖθθη ἐσθῦθμ 818. πἀπΒ. Π8Π6. 
θ9. 1. “. Ῥ. Τὸ αἀγιον πνευμὰ δια Μωσεῶς οὐ πέρι τὴβ τῶν ουρανιῶν δια- 

φορᾶς απεκαλυψεν ἡμῖν αλλὰ περι τὴ τῶν ἐν τουτῶι τῶν κούμωι γεγονοτῶν δια- 

φοραβ δμηνυδσὲν ἡμῖν. : 
ἘΠη6 Εν] δαξοναπρ νοι ΤΚδρ1061 θ8. 
τὸ, ἰ. Ἐφ -ς- Εἰ ο ϑεος παντὰ ἃ ἐκτισεν εν σοφίαν ξκτιδε ουδὲν εστι 

τῶν αὐτῶι εκτισμενων ὁ μὴ καϑ᾽ ἐν ἕκαστον λυχνίου τύπον παριστησι. 

ΑΙ]165 νοὶ Θοὐὲ μοβοβαθοπο αἰσκὸ το Γἠσαθον δαΐ οἷυ γοτβίδηαῖροβ ΤΟΥΣ: 

65. Ὀτηρὶ ὑπ8 σαν ΕσΙοπη π18. (65. ὑγοῖβθη Βοιιδρίονβ, σα ΒΌΒΟΜ ΤΙ Θ θπ βΒίθῃξ:  γῖο 

σγοβ εἰπᾷ, Ηθυν, ἀοίπο ἡ  οεῖγο, ἄπ παϑὺ 516 8116 1ῃ ὟΝ δἰβῃθιῦ ροβομεοη" (ψ 108,2), 
28 

σΨ ΨΨΦΘΜΝΝΝΝΝ 

Δυμδπάϊαμροι ἃ, ΚΕ. Θ68.: ἃ. ὙΠΕ5. τὰ Πδυιπροπ, ΒΜ]. ΚΙ. Κι Ἑ, Βαπὰ 18... 
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αν μο Ὁ ας. ως καὶ ἰν μν 31 13Ὸ δας 'δωσδαῦ Ὡς ὁῶν. 

᾿ωδδαϑδιν οοἹ βϑθοαυ.  Νυδος ΘΟΙ, ἰο. βοοὐν οἰ ανϑἤδδο [155 οἷν. νον αἱ ἰοι 

85" ᾿ς, 595 9] οἷν. Νῶς ὥϑῖοο . σον οὐοὐν δοσοις 95 οὶ ογ5. ῥδὸ εοδνδανο ἘΠ} 

ὲὉΡαλος ἡ Ῥα. ιϑοΜ νιν μοϑίνοοοο αὶ ,αὐδὶ 36 ὁ οἱϑ ἰμυο μι ν δ ῤθο δὼΣ μὸ 
μὰ δ υιμο , βαλας Ὅλ» ἰδαυοῦ ἰδμον ομουν . ϑϑδαοο μδλδαο 
εἰϑδέμλο ῥο βοομ }}} [5ο. ἰλα. 9. δ λλο 5.11} οἷος Νεὶ ἰϑίο. μα υθοομο ἣν ῥθο 'λαυο 
τ οὐ» ον ἰδ ΝΟ» να ας μβϑμοο, ἡ ὍσδΩΣ ονονβ, λλοὶ οὶ ϑοῖο 
λαὸ βαῦρο βυοῦυ ἰδδι ΩΣ οϑὲ αἱ ς κδν οὐλο ρλσαν μα’ οἰ αυΝυϊο αν. δῶν 

νοι δ οὶ ἐθ οὐρόμο δ ἰϑομξος 9 οἷν οὐ Κρ ΡΒ 9) ἱδορ ὡὼ 

βαῦρο εἰδαύυοῦ ἰδϑος, ἰγονν μδς. οομὶ . οδδ ὀμδοὶ ἰκαν μέλον βάθανν, μοὶ ἰξϑοςθ 
οὗν Δ» δ λλο ϑομξοςθ ζαιοι ᾿οἱν το μος Κ᾿ ΡΉν Θ᾽ οϑνοιΣ ἐδεθια ἰδϑι ρὸν, 

θοῦ ἰδ αϑὺ λα ὡὸ αλομίο ἰδάθοο ἰδδϑαν, [μα ναλνιϑο ἰμιος᾽ Βοορ᾿ 

ομυλμαν ο τριῦδμον ἰδας ἢ ροῦνο ῥο τοσοῦ, Ιιας- »ὼ ἃ δ α9 Οὐ οϑοραὰ. 

μι. εἰαραδας 7 ὡὐϑ δὰ ὸ ὥσλθοο : οϑᾶ 5 850 βοιαν σοι δυϊααα !οΝ 

οἷ τὰς ιει. δῷ βοϑϑ.ν [(αβ.. δ. οδϑδδαϑ» οουῦ μα .ἱ .ἰϑο  σϑαΣ 

«οἱ ἱκο Βοαδγ ὁμοῦ δ. μθὸ μοο ὦ ὧἱ μβοβας [9 βοᾶας 
Ὁ σΟΣ» ., ὥς ἰοιλο μολο - ον μ᾿ δῶ, μοδλ. οξϑαα ὧδ. ἰοον "ὶ τωσκοο ῥα 49 

᾿ὔσϑ ϑϑο βέοοο αν μαοθο λον. ἰαγαου ᾿ωοο [πὶ κϑ.} οον ἰδϑδδο ἰοβῆῶν οο γ9 

μϑυίο δον μανμθρο λοι τόμος ὦ τὸς» ολα αν [κκ9. μϑῦ οὐθοιο. ἰδυρδρο 
85) ομ5 σϑοΣ ἔων βαδδν ολαϑ, δ, βς ο ΘΝ Ὰ οἰδδνλο κα τΐμο 9 ὐϑῶν, κι) δα. 

βαλαςν μοοι ἃ λ. φως ὃς εἰμι μ5γ βαροαϑο βοιαυϑοο :ἰκθδνδ Αλο [10 Δ ϑλο ἡ 

«ϑυοἱ μοι ἰδοῦ) ομοον δ. κ(θὸ χὰ. [κϑ0, "ΩΣ (ϑοιδωξϑ) μραδῤο Ῥααςς μηο 

ἴον "ὶ τωμῦμμοῦ ονον λῶν ἰς3 }}0 ἰδ ὶ υθὺ ταῦ μϑ βο οοὴ ὑσκθο ῥα ἀ9 
 α ἰδὼν μαύμθρλο ἰγομο ἧλος ον τς Κ᾿ δ μόδα. οεθαα Ἂς: 
τοῦδ δ᾽ Δ 6.55.505.. ὅοα. νοὶ οὐομαν μαῦρο οὐ ᾿μδο. βα φϑο ομ5 οιξϑ. 8 
μιδυῖο.. ἰδϑδοο [Δ αϑ  δοο ΩΣ αὐλοο. βϑορο ἰκαϑαθ δ ΟΝ οἱ οοὶ αλλο. «Ὁ  ϑἢο 

αῶῶ ἰδύλιτος. (59. δ... ιϑοδοιιος, μα λοι : ϑομβϑασοὴ μα. τῷ ᾿Ὲ5 
εἰιοῖο ἰλαθ ιν ως ΝΡ Ά ϑρθὶ ϑοβνον ἰδοαϑο ὡοὺ νοὶ οἸπαῦ ς δια. μοὶ 
ἰβᾶδ.ο ἰδῶδας. μασι ΝοΣ ον μαλσς χὰ οὐ μμὸ μὼν 1596) μοὶ ἰγοὶ ῤθοο 
βομο καθὰ θ᾽ ἴϑοὶ ογοδυΐ μον ιϑομοοσοο οσϑδοοο : ,οοδωξς λα... ατἱὸ ἔραϑ 
ο δ ἰο τ χϑοιλαῖλον, κ ἐμαὶ αοδι αν τ δοιὰ οἰ βνιο Ῥιὶ θὲ ὐόβο. λοοιν ἰδδν αθϑοο 
λαϑαδο ἰἰδδλοδυ ας. οοονουωυδαίο δ λιο  μϑβονλο ἢ ἰῥογαν ᾿ομαλαδο θὶ ἐο 

ἀξνϑλίο εἶδος δα Η 6 Δ... 95 ΑΒ ἢ 9 ὡὸ Ὅσαι» οννορπ ὥοῶν, οὐξϑϑλο ιρμο 
βμαε,, μοι οο,.. ἰιαδ. 4) βα.5 οὐνϑο ᾿ οι, Ἂς, αογδιοοῖο ςοομοασλασ 
εἰδώσορο ϑοι ον μα, τὴϑ "εδαθς ἰλομμέυ μϑοὸ τα βὼὼ ἰμν ἰβνιολο δοὴ (ϑομοολοὺ 
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τι. ».«ἰς-. Ἢ τῶν ἀσωματῶν ϑεώρια οὐκ ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ δὲ 

τῶν δωματῶν ἅ)εώριοι πατογετον τ πον ανογεται. 

Τα ροἰβυϊσο Κὔνρϑυϊοβθ βομαποι Ἰκοππί Κοὶπ δαΐ- πᾷ δυβίοίσθη: 688. βίθαν ἱπ 

ἄδτα ψο]]κοιηιαποπ ΜΙ πποβαῖίοι: ἴπὶ Οσοπχθηίοβοα. ὙΠ ἅϊε  ουπυμ πδοὴ ΟΡ6 

βομδπθη, ἐγ! βἷα. δὰ 85 ΤΠιον ουβ Β]ο16 ἄορ Ηὔμ6α, ὈΠΟΚὺ 5186. πϑοῖ πιπΐθη, 

δ ἀϊδ βΊΘΏΖΘΏΪΟΒΟ 9 Τοῖς: 516. ἰδὺ Ὀθγοῖύβ, [ θππ δον νοι δον Δ οἶδα, ἴπ 85) 

ον ρεἰδέϊσου 61. Πὰ οἰθὺ 5 Ἰτοῖπ Ατι βύοίροπ μα Κκοὶπ ΑἸὐβθοίσοθ. ταῖν, Ὑ6}] 

56 Ἶ8πο ΟἾ6Ρ, 8π ἄσποι τπδῃ πίθ βαἐὺ υῖρὰ, ἴῃ βἰοἷι βϑβομπιθοῖτῃ ἀπᾶ ροβομδιιῦ 

μαὺ. ,0)68 Βοβδθθη 405 ΚΟτρουΠοιθη ροὶνδ 40 ἀπ δαξ, ἃ. 1}. 68. πίπητηῦ 8Ὸ Ὅτ ρθη 

Ψοταπηϊτοππρ ἀπᾶ τῖτα Ππϑέθν, ἡγοηπ ἄον Το. 65 ἈΙθηβοιθη. δαΐπδνῦ, ἀτροικο σὺ 

Κδππ 68. 510} βυθίσουπ ἀαγοῖ Ἀδιημοὶδ, ὑσοπῃ Ὑ71 ἀπ8 γοὰ θυ Ταροπᾶ πἰοηῦ δὉ- Κ 

“τοπᾶθη : ὈΐΒΉγ ]ο. βοπδαῦ 416 Ἅουπυ πϑοῖ θη, ἀπᾶ ἄδπη πίθον πϑηᾶοῦ 516 | 

5Β'οἢ. πϑοῖ πηΐθη, Βοὶ 6." ροϊδίϊροη Εγ]τοηπἔτ!8. 806: οἱθὲ 68. Κοῖῃ Βέοίροη τπιηᾶ Π 

Κοίῃ ΒΆΘΗ. 
Ι" 

72. -᾿: Εἰ ἢ τῶν τνευμοτιπῶμ γνῶσις ποοτερα παι τιμιῶτερίς εστι τὴς τῶν ] 

σωματικὼν γνωσεῶς δηλονότι χαὶ τὰ σώματα αὐτῶν ταχξῶ τὰ καὶ, τοῶτεινα παρ᾽ εκευνα. 

ΠΡ [Ππὰ]1Ὁ} ρουῦ δυΐ αἰ Απμδᾶπρου ὅ685. ηβαρτηρβιδίομθη ἩΓΟΠΟΙΒΙΘΠ6ΠΒ. 

Ὕ͵ομπ ἄϊο ροϊβέϊρο Εὐϊτοππέμῖβ αἸ]ΐον ἰδὺ 815. 16 πππιϊπαιρο ἄθγρον, αἰ παν οἷπ | 

Τιδἰ θοβΊοθοι {Ππτοπ, πιϊίββϑη οβθασδι Βα ἢ ἴπγ6 νότὰ Ἰλπιροι ΠΕ αβέθη πα δ πα δι ο Ι 
᾿ 

Ι 
! 

ἌΒΚαβο ἀπβρορυθθίοπ, νὸπ 7686: Ὀὔβοῃ Ναῖριηρ ρϑροιηΐρίοῃ Ἰζὄτρον ΠΟΥ ΘΡΊΟΠΟΣ 

βδίῃ, βΒιοἢ} γοπ ΔΠ]οῖ ΒΟ Ράτ οι ΤιοΟ πα  ἐ61 1εἄθνχοῖβ δαΐ ἀθη ΤΊ] ρο]π (685 (ἀοἰβί8β 

χὰ ὀπέξουπιθη πἀπᾷ 5101} 16 ἀθηβομδ 5105. πὴ 76 πομὶ 56] ρθι γὸπ 8116πὶ Εν ρου] ΟΠ π 

{τοῖοι Τάομι ο σὰ γογθίπθῃ, 

78. 1. Θπερ ος τῶι λογῶι αὐτοῦ περι τῶν τοῦ μελλοντοβ αιῶνος πραγμάτων 

ἀπεκάλυψεν ἡμῖν οὐ περι σωμάτων καὶ ἀσωματῶν διηγήσατο ουτῶρ καὶ περι τὴς του- 

του τὸν κοῦμου γενεσείρθ γνωριξων ἡμῖν εν ρει Σινὰ οὐ περι τοῦ τοῦ μεξλλοντος 

αἰῶνος καλλοὺυς απεκαλυψεν ἡμῖν. 

Ὑγιν Ἰοσπθη, ἄαβ ἄουβοθο (οὐἐ-Ποροβ, ἅδ᾽ ταῦ γ αἴϑν ππα 8105, Ο οἰβὺ σαβδπητηθα 

Νοβο ἀϊο Απέϊηρο ἅθν Ὅ761} Ἰοῖγο, ἀορβοῦο δύ, ἄορ. ἀΌτομ. (88 Απ]ορθῃ θὲ 

Μοηβοποππαίαν σπαθὶ ἤν ον ΟἸ ΘΠ αταηρ; ἄση ὙΥ οἰ οΉΡ]δη σαπὶ Α ὈΒΟμ] 8 Ὀτδομέο. 

ὙΜ1δ ὁΣ ἴπ οἴπθη [6] ροι]οἰδοῦ ἀπ8. ἰπ Βοίποι  ονύβ ἔρον 16 Τῖπρθ ἄον χπ- 

καπερθι 1} παξοννϊομθοέο, [ ἄδιβ υνῖρ ἄν πηβίου}] 10} ἀπα ππγ ον πάθον 6. 1πὶ 8 ς᾽ ᾿ 

86], ροπ πᾷ οὐίρθη 1 ἡομίθ βοὶπ ψουᾶθη, ὑπ ὑπ8 πιο ἴον ὯΔ5 Επίβίθθη (685 ἢ 

Ἐύτρου ποίου ἀπὰ ἄθ5 ἹΚδνρουίοβοι ππᾶ προ Ενβομα βπηρ; ὈΘΙΘμ το, 50. πᾶῦ ΠΉΒῸΣ | 

ἨρΡΡ, 415. ὃΡ τπ8 Βαΐ ἀοπὶ Βίπδὶ ἀστοι ΝΌ868 ἀϊ6 Επέβίθμαπρ ἀἴθβον Δ 610 ππᾶ 

ἄρῃ Ηθτρδηρ απ ἴα Οτάπαμῃρ μοὶ ἄον Βομιδῆαης Ὧο5 ΘΙ οα θάτοη ΘΒ Η]ἴο, τη8 

πἰομς ἀϊθ Θοπδμμοῖς ἄθε σα κιαπβείροη ἽΝ ΟἹ ρϑο θηθαν. 8. αἴ. ἀπρολιῦ, 50 Ζοῖρίο 

ΟΡ τη8 616 Ηοβηθπηρ; αὐ 56 μοὶ βοίποιι Ἰούχίου ὍΝ Ίθη 8π 510} δὰ} ἄθπι ΒοΥρΘ 

(ον ὙοιΠβσππρὴ, δ βρυθομθπα βοίποπι δου: οἷο ΘΟ ογθομθθῃ νγογᾶρη 116 ἀἃ5 

Τήομὲ Ἰοπομίοα ἴῃ ἄστη Ποῖος" (10, 18,8). 

744. «αν. Τις διενοηϑὴ τὸν πρῶτον αφορισμον καὶ τις ἐγνῶ τὴν πρώτην κινησιν 

καὶ ὁπως οὐ λογικοι δια τῶν κοπὼν αὐτῶν ἐπαναστρεφουσιν προς τὴν κληρονομίαν 

αὐτῶν. 
ΜΠ Ψουπαπίδννθβοι πιοῖπρ ὲ Βΐον παν ϊ6 Μοηβοιθη; Βοὶ θη Ὀδιπόποα βἰδὺ 

65 πδοῖ Ἡβονοϊπβεϊπηποπᾶον ΠΘΕΡο ἄθν λον. Κοῖπο Βαβα, Τ)ΌΒ 810 βαρὺ οὐ: 68 

αἰθὲ πὰρ πνθπΐρο, ἀἴ6 ἀστοι βύσοπρο Βαβα ππᾶ Ἰαπρὸ Αβίζθβο τϑῖπ βθοΡθης δὲ 

ἘΝ Β6 888 ψουβίθμθη, Ὑγοίομοβ ἅϊθ ουβέθ Αθβοπάθναπρ' τσαι παπᾶ ὙΓΌΡΊΠ Ὧν ἘΔ]1] 

Αἄδηιβ ππᾶ βϑἰποβρ] ϑίομθη Ὀεβίδπα, ἀἷθ ἀϊα Ἐπρο 405. ΕΔ 685 ῬΡΟΙΒρ 0 Π, 5108 

γοπ 6" ὙοΓΟΙηἰραιπρ' ταϊῦ Ἰθπθπι ἘΠΡΟΒΟΒ ΤΙ ΒΠομθη Τὐομία ᾿οββαρῦθῃ ππ 510} (ΟΣ 

Τιο ἀοπβομαῦ (εμπαϑεια) ἀπα ἀον Ὑ ΟΡ πύου απρ (ΕΣ Ψονπαητί σαχϑηαθθῃ, βίοι. γοη 
28 
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μον» ως μιοῦδλο οἷο. ἰοον δ ς ϑλλο μοοΐν, ϑρρο δον «ἰδρυὶ [ι 156» μοῖρ οἷο 

80) : βϑσνο μθοϑας, ἰοδναθο βάλαλοῦ μὰς ομβσασθο «λας τὸν ἡμβοδ ἰοϑο ἡ ἐπ. 

«δ ἰδανρο αν. υϑο ες ὁμδμ ὅλο ἰωοος, ᾿οοιν ἰδλοο ἰδιδο ον «μοὶ (οὶ, 

μάθουν ἰδογμβο μϑ ἰοῦ, οδαν λϑν μήγαν., ὀῤδϑο. οἰλόθθων ἰμαλβο ο 1θο ὋΣ 
᾿ἰϑαοραϑὶ μβαῤ ὡϑουξ ςς ο. ἰββοςο γοίδας, ᾿ἰϑμοϑον ἐμαυθῶνθο κὰδ οἱ ᾿ς 

. ἰοομ μέϑιαν ϑὴ ὧο ἰδιακθ ῥὸ ςκτ.5) ἘΣ «μοὶ μράϑιῶ οβος ϑιὅϑ.. ΝΣ. οομπ ομμ 

εἼοοι; ἰδοναθλο ὁμδωΐ [μθο δου Θοὴςς ΒΟΥ ΘΟ) τρῶο δ ολ. μον ἐδοι ὁ) Θοὶ, ὀιίαν 

ἰοομραν,, ἰοῦ." ὥομρνς, οὐ. δϑοῦν βηοαθ μαϑον μου αὐ ἦ  αυο ᾿ϑϑιαν λα) 
κῶν - ιϑοβοιμας, κι. 13 μαλρον βιοὺς Ὄθια 8}} σβαςςΣ οϑοΐο. αν ον 
εῶ9 μοὶν οἱ «ἰοο σκα [; μοὶ. ἴοϑι "! ̓ οϑαβδαν ἐβος μ9. αὐδὰν «ὐομθο μοι εν 

οο εἷ μ ῶνο σον μὸ οἷος ΜΔ ς ὐμαν ρος, κβοίομοο ὐδδνι ΘΑ δοΣ 

εἸκῶγ ἰδϑακοος, ΝΘ ἐς οραδον κῶς οδο Ομ λο οἷν. Με λοςς, δι μϑο 

δρβαροΣ ἰϑαων οια δ}} τίραςς Ὁ οὐοοΐν μιοΐν θιο. μον» ἰδϑαιοὸς, ἰδιαχει ονθιδιΣ οὐϑοίο 
το ὡϑὺ σοὶ ἰϑαυν θαυ) οἶδας Σ εδοΐν μοὶ τοὶ ἔγθι ς, Θοιλοκμας, καθ 3. μι5 
ΟΜ ἃ οἰ γοϑαϑδο ἐὸν ἰ ων ἰὼν 5 5. οἱ ,γ5.5.0 :ἰαλος, ομδθοὶ ολαϑαθ) 

ὐφϑαθ ὡς ὥλδου μον. βο μοὶν οἱ ἰδηδορκο ᾿ϑν ϑοιλολίας, ᾿ϑιῤ ὅν. ϑιοσςδα9 
ἰαλ ΐμρας [ιαιλοος ς δα, οὐϑο. κυ φσϑς οξοδς, μοίο.ς «οὐ ὡπο ο ..} 

[καῦαϑ ιϑί ἰκϑοὶ .ἰγμὼ ὸ ἔδδος δὲϑ ἰμανοῖν μαΐαϑυ ἱκουὶ ος «δα ᾿ϑϑ αὶ 

ιαϑαϑ γβϑν κῶς βιδυὶρ μοῖρ ον γον --- μῦς ῥὸ «ϑομέρςθν, μα ΈΘ ΚΘΟΡΈΘΟΣ 
865 «οἱ μιϑϑὶ . ἱδωσωοὶν ἔσμὴο ἢ} οἱ μαϑια μϑο τϑϑὶ οἷς βθὴ μῃ5. καῦξϑὺ Βαχδοοίο βϑοὲ 

Βοαλ ἐνῶ δὸ ςϑομτο ϑὸς, μαξθ :ἰα α.πισ ἰο ἰμοὐδαβασν οἰ ᾿ς ΘομΈθον)ῦ μααϑ 

ϑϑαϑοι ἀο οἶδοοο Ἀμὼ (οὶ [κου . βμέσια αν οοὴ ῥδευδο βδνϑαϑ ἐο Ἀν. βγϑαϑ «ἰβαυδϑαθι 
Οὐ ῬῈ5 ον ρκολκ κθ0 ᾿ϑαλλθ ᾿βκυδῦ οδἱ ζ  οὐομ μόρα [ασρο 

«οϑϑν όμο ἐδραθαθῦ ρῶν οἱ ο :ἰδιαυμο μας μα μαῦρο οὐ μαυῖθ ὦ ρϑνοϑ ιϑίο 

νοὶ ὁδγο μβυϑὰ οομεβοῦ ἐδ. ο κϑοιαδοα ἀλλο ὁ εἶμαθα ιοομαλθοοὶ ὁ οἰκαυίο 

τβα [ὸ «ὐομϑ οὐλο κ«Θοο οο Ὡὰς κοῦ Ὁ] ὠϑϑνς ομυδαΣ 
οἷο νώςς 9 ἰδϑὶ ὁβνο ἐο φοκυδο. μαυοὶ ἰβα καθὸ κϑκϑθοο «Μὰ ἢ «ϑομαῴο 
αϑοι ονοι υ1λοΣ ᾿ἰοᾶοο ἴων, βαλοος οὐ μμμ9 τιϑοβοῦ φοΐνοθο, δ ΑΘ. 
Μὰ. ἰμυαθο 5 μας ὠοῦδαθοο μὰς δο (οὐἱ ἰγοῦθο. ἡ Ηραρο) μϑο!5) 

εϑομυδοὶ οὔνϑο. δύσις, μν, ὦ λῶν μὸ θο. οἰβόμοο μοσεθααο 

εϑομδόγοιο . «ϑομθῶς, ὼθ ρας ἱμο ὼς, ον, ᾿ϑεδὲ Κοο Ομ 
Ιυωύαϑρ ομδὴ δα. τ᾿. ἦθμθο μθὸ ν᾽ ὡ οἱ .Ββδοΐρσβϑ α) Ὁ τ μδῦ Μμαὸ 

Μ᾽. τοῦς ἰπῳϑ; , ὡς ΟΜ}5 » μὼϊ ων «μοὶ δθο θαι οὔθ) 
ΙΓ ΕΨΕΣ ιϑξθ «αλλ δ νοὶ ΜΝ ιϑοῖν. ΠΟΥ .- εἰΝδιρο ΕῚ ρα, «ϑολαλθῦν 

ϑιοῦν Ἰμυὶ ἐξιοϑῶν» ᾿ἰϑὸν ον χὰ, οὗν. μοὶν τον ἰγοι -- ῥμβααν {δα οϑνλοΣ οἱ ον οἱ 

λομο ἰαϑἢ μαισο, ἴγον Μὲ «λαιοῦ; μεθ αἱ μὼ] βοὺ [αν 6.59} μ.} 
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ἴοποι ΒΟ Προ Ππμ6 ΠδΡπι οἰ βου Δ οβοηβδί Ποῖ , ἔλοὶ σοῦ 8110 η ΕἸ πποβοϊ αν Ἰοίτοη, 
πεν αὐύοα τππᾶ ἀαΙ πυν]οβρε ρθπ τοῦ 510} 56 ]058 νυ] πη Ἄ οΒΘη8. ψαΡ 0} 
τἀπᾶ ἴῃ ἄδ8 ΝΘ σα Π 6] 5 Θἰπποηνγο ἤρ]6η; πᾶν ὑγϑηῖρα, 16. 6 σ ο ἕοπ, Ἰγῖθ δἰθ 
ἄστοι Αβ]τθβο, Ζσὰ 61" 5ῖ6 ἅϊ6 Ἰζνα α ἴπ θυ Νοαροϊγανι ἕαπᾶοη, ἀπ ΒΘΟΡδομθαηρ; ᾿ 
ον Οδρούθ χὰ ἴμσθπὶ δυβέθη Βοβῖῦσα (τ᾿ 06) πίθον. οτήσηθα. β'ο βου δῦ ΟΓ ἴῃ 
οἶπον δηᾶγθη Οοηύθτίο: οσπουβὺ παύξο αϊθ Ὑουππη 415 Τιθῖσον αἷθ ΟἸΟΠΡδν απ 
Ὧθ8 Οἰαἴβξθβ, ἄδτππ πσυσᾶδ δῖ. ΒΟΒΉ]ου πὶ ἅδν' Ξίπηδ, ππᾶ ἀθνοῖι ἄλβ δου κ ΟἿτ. Ρο- ] 
Κοιμμΐ 56 ψχίοᾶον ὅθη οὐβέθῃ ΠΘησον," [ Απ δἷπθν δηᾶσθῃ βέθ!]α μοΙβὲ 65: 9 Π]16 86" Γ 
δυβία Εὐϊσοηπίηϊβ, αἴθ ον σου] ρθη Ναῖπν χανρῖδ, 18 ἀὰ5 Βοιδαθη ΟΡ ]ρ' 
πυϊ ἐπ. Παγδαΐ απὶ ἄδν ἘΠ ἐν} (65. ἔσεΐδη 7116 π8 ππα ἄδτνδπ αἴθ ἩΠΠῸ ἄοτ 
Ἑἄτβοτρο Οοἐΐοβ ἄπτοι αἷα Ζ2 110} }Ἰρπτιρ' στη ΤιΘθ 6. οὔδν ἀστοι ἀϊ ΒοΙομσπηρ,, αἴθ 
ὙΘΩ͂ΘΥ σῦν ουβέοι Εἰνκοππίπὶβ Πησ  ". ΤῸΡ 86] 06 ΟΤΘΡῸΣ γὸπ Ναχίδης βοιτοῖοῦ 
ἴπ ἄον Βουνς ἄρον αἴθ Οδθαν ἀδ5. Ηδυτη Ἰπὶ Ῥ]οΐβοι: ὕΘηπ τ σόοπὶ Βύὔβοπ 
Θοτοϊπὶρὺ 5ἰη 50116π ὙΠ τπ5 Ιου δαΐν ἤν 8 σατη Οπέθη γοπᾶθης, ΑἸβὸ πῸΣ 
ον, ἀο δυϊροβίαμαθη 1βϑῦ, ὑγοῖβ, νγὰβ ἄον ΕΔ] χὰ θοαθαΐθη μδῦ, ] 

Τῦ. ἱ. «". Ὁ. Ἡ τῶν λογικῶν παράβασις ἡναγκασὲ τὸν ϑεον γενεσϑαι αὐτοῖς 
χριτὴν. ον δὲ τελειουντὲς τὰ δικαία τὴς τὴ νιοϑεοιαθ ἀγάπης ἐπωναστρεφονσι, πρὸς 
τὴν κληρονομίαν. 

Ἑὰπθ Βυϊδαΐονπτρ ἄθ8. νου πο ρ Πθμθη ΚαρΙ 618. Οἤπθ αἴ16 ἸΙοθθε γθέθπρ' 
τγᾶτϑ δποῖ κοΐ Οὁτ ο ἢ πδίϊρ σουχογᾶδτη, γ186 ΟΣ ΗΘ Βαρῦ: 2 Ύ761 τποὶπ δ ουίθ 
μὔχτέ τπᾷ ρ᾽αποῦ ἄσπι, ἀθι' τηΐοῖ ροβαπαῦ παῦ, ἀ6Σ παῦ ἀἃΒ ΘΟ 1Ρ6 ωΘθ6η τιπὰ Ἰκοπιπηῦ 
πἰομὺ σαπὶ Οἰδεῖοιος (ΤᾺ, ὅ, 94); 8180. ον Ἰζοτηπηῦ 1π᾿8 (συ ιοἰδ, σαρθπ ἄθπ βίο αἿ8 
ΑὐκΙαρθ σαἱομβοῦ. ,1} 16 ααἰοβ ρούδῃ Παρθη Σὰ} Απβουβύθηπηρ (65 Τιθῦθη8, αἿ6 
Αρον Βῦβθβθ ροίδῃ μΒΆθ8η σαν Απουβύομαμρ' 68. (Δον]οη οβ΄" (908, ὕ, 5). 2016. α16 
ῬΠΙομέθη ἄον Τἰθῦθ ἄον (Δοὐ οἰ πἀβομαῦν ἔπη, ουηηοη θοῦ χὰ ἰῇνοπι Ἰῦν 0" 
ἄπ. τπτὸ}ὸῦ α16 ῬΗϊομὲ ἄδθυ Τήρθο πμβηὸβ Ηοῦτη, ἄν ἀατοῖ βοὶπ 5ἐονῦθη ἄορ Τοῦ 
ἐδέοξθ ππᾶ ἄστοῖι ἀἰ6 Ναοαρθθανὺ 6Ρ Τααΐο 16 ΔΙΘΉΒΟ θη. σὰ Κἰπᾶθρη πηϑομῦ, ἴῃ 
ἘΣ Π]απρ βοῖπον Οδθοΐα ὑπῦ, Ἰζουητὴῦ τϊοάον σὰ βοίποπι ουϑύοι Βοβὶῦσ, Ὑ]ὸ (ΟΡ 
Ηρθιν βαρὺ: »Ὑ76Σ τοσοῦ ΠΟ} ΒΔ] τηοίπο Θουούο ἀπ 10} ππᾶ τποΐη Ὑ αὔθν υγορᾶθῃ 
Κοιπταθα πηᾷ ἡ Ομππηρ; μοὶ 1ππὶ τηϑομου “ (701. 14, 56}; ἀδνίηῃ ᾿υδβἐθ!ῦ ἀ18 ὙΟ]]οπᾶπηρ' 
65 ΕΡΘΠθ114 685. 

706, («(. ὥσπερ αἱ τὴς κατασταδξωρ διαφοραι χωριξουσιν τους λογικοὺυς αλληλῶν 

ουτῶς καὶ αἱ τῆς πολιτείας αὐτῶν διαφοραι χωριξουσι, τὰ σώματα αὐτῶν ἀπ' αλληλῶν. 
ὝΥ16 ἅϊε Βηδαπρ' ππᾷ 1 ἀἴο ΒΌΣΠι πἀπδτοβ ἕπθονοη. ΜΟπβοιοηα {πέουβοιϊοᾶο 86 Ὁ 

Βουγουρυϊηρὺ, ἄαβ ἀἴδβοι" ποῦ 0061" δῦ, ἀπ αἾ6501: βομῦπ, Ἰππρ᾽ οὗο. 18, 5ὸ ὑγοηπὺ 
ἄον Τ|πἰουβομιοᾶ 465 Ὑ͵ απ6618 πὶ ἀπίοη οἷον ἢ Βὔβομ [τὸ Τιοῖθο" σου οἰπαηῆου 
ὅτι ΤᾺρΡ6 ἄδθν ΑὈΤΘΟ]ηπηρ. {Εἶπ ϑύονη 1δὺ γοπὶ Δ Πθ᾽Ρη ψΟΡΒΟ Θ6η 8 Ἴδη, 80 
15ὲ}5. δύσι τοῖξ ἄθ" Αὐὐὐδυβίομαπρ' ἀν Τολοη " (1 ον. 15, «1. ρηη αἷ6. ΗδΠ ρθη 

οἾῖΘ αἴθ βομππο" Ἰθπομέθη ὑγοΡ6Η, ποσάρη ΟΡ θαν αἷὸ Βύβοῃ ἤπβέον βοῖη, ΠΟ ΟῚ 

ἈΠΟΝ ἴῃ ἀϊοβοια ΤΘθθη βόμου αἰπᾶ ἄϊο ἨοΠροη νὸὰ ἄθπ ἔγθοίθη ἰϊηάοση ἀανοῖι 

οἴποη μοΠρθα Τα θυ βοιϊθᾶ ρούνθηπε: ἄπτοι 1ῃν τϑῖημθβ ἀοαβουθ, ᾿πτὸ ΘΙ υβατη τοὶ, 
σου τ πη] ομθη Ὗ δια6] ποι ἀπὶ 6 ΔΙΘΉΒΟΙΊΘη. Ὑγ 1116; βῖο βἰπα γβοῖη, ομθ}8}}- 
δι ἀπα Ικοαβοῖ, Ὀγἰπβέϊρθη (οἰβίθϑ, πίοι 1881, ἀποττη  α]10}} οἰ ΡῚρ, ἀθπι ας: 

ψ011 ροϊβιϊροι (πνευματικ.) 1 ἴθ )6, ἔθνη γὸπ 8116Ρ Ἰρᾶϊβοθθθι ϑΟΤρο, τα θΖ, ἵπ 8116π 

Βοσίθμππρθη {ν τοῖπο Βθ6]6η. οἷα δναπίοἰζοηᾶον. Ὑ͵ ΟΠ] ρόσποι. 1)10 Βόβοπ ἀμσορθπ 

εἶπα τὶ ἀθυβροηβέϊρ, τα] Π6105, Ομ ν ἔθ] β, μπο ϑομοα, γ011 Απροπαϊοπθσοὶ, 81168, 

Ὑγ853 516 ἔππ, βΌΒΟΒΙΘΗ παν ὑτὶ ὅ6᾽ ἩΙΘΠΒΟΙΘῚ ὙΠΠ]ΟῸῈ; 181 ΒΆΠΖΩΒ Τμϑῦοι ἰδύ νο]} 

ὙΙυπῖβ, ὙΘΩΠ 518 ἨΠ5 Π8]16 ἸτοπηπΊθη,, βύδίρυ οἷῃ Ὑ ΟΡ ΘΒΙΠΡΒΡΘΓΙΟΙ 88. ἸἤΓΘΙη 

Ἡδυσοι ππᾶ ἴπτὸ ΟἸοᾶον ἀθαΐθα δα 1,6] ἀθηβοιιαῖὑ, 

77. ἴ. «». ῳ. Ἰπὶ ἘΘΙροπᾶοα. θομαπᾶο]. ον 688 ΟΘ]θἰτηπΐβ ἄθι' γουβοἰ βἄρηοι 

Ασέοπ ἄδν ψουροιθαμηρ' Ροῖτη ἀοτιομί,. 



182 Ἅ, ἘΒΑΝΚΈΝΒΕΝΟ, 

«τὰς τὰ οἰδβϑομο μου οβος ,ϑοῖο, δὰ. [μλο ἰδαϑ! νοὶγ εἰδδιρο ὁ οὰ 

87". ὥϑοδν 9) ϑιδῦβϑο οἱ υυομθ [τα ϑοσι υδϑο ἢ «αϑὐνο Πα θνσιυδδο ὀβοαδν, ἡ, ϑομϑο 

λον νμυΐ οὐνο μοὶ μὸν Πανσιυδοο α ἀῶ θυμοῦ μοὶ μὸν, οο), μδϑον 
ἔλα μοΐβ. οασαλο τ λιγὺ οὐνοδοοὶ γν :λᾶ ᾿οᾶα5. οροὸ 

Ἐν Ἰὼν θοὸς ᾿ονϑονςς μοὶ» αϑον τον. μιν μοὶ ἔξω ϑ δος Κα. ΜΜο 9 Σ 
βμν μον «τᾶν ἢ ςϑομλο θοΝ Ά ΘΟ ϑομξοςθ [ἰζολαλο β5 οὐδ αν «ϑοῖο. Θοιν 
“οὶ ραϑιδὺ μα} Θὰ λοο [δλαςς δ ἰλομοςς ἔρϑθο ἰνϑαν ἰδοδιος Θὸμ " 

«ἈΝΟΙ, φὸ ὀβλ οἱ Οὐ ϑς ὡὸ οὐλο οἱ (κα. οῦχυν ἤᾶς ὡὸ ἐγὼ 9. τ Ὁ 
ϑομδο ἰκυοῦ μᾶς 1» ἰἰαϑοϑ λλοο μ.39} ὩΣ. βαλῶ μι ὡὸ οἱ μϑνϑν ὡο οἱ ἰκθονο 
εἰμαδα 1ολν ἰοῦ ας νεθο  ἀθροον ωμυΐο  ἰ5ιδτν βαςΣ Ὡς «:οἱ -ὦ- 

ΙΒΙὸ ὡκῦο ὡϑαϑῦ ὑβδωυδοο το μλλδο ἰίσμοο μμυὶ μαδῴϑο 

ἐὐϑν τ’. αὶο οσβιδῦ δ᾽. ἰδσλον μῶν 9 ρον Βαυμο βραδύ νοὶ «5 βροο 
εἰν Ων θγ υϑολθν οὐ οὶ ἢ» βρῶ ὡ ρον αλλ. δύρν υ)ο}5 ἰν»"} οὐ 

ῬᾺ. οοἹ . 1539) ιϑίο 'ϑϑο μὕμυο βμϑλα οδοΪ» -- - ὀμπ Κ.δὴ ἰδὲ ῥὸ εκβϑϑϑο ου5.3.50 

Θοῦδδοο οἰδοδρο Ὡς ὦϑὰ Οἱ »ὦ. ὦ μὰν ἰμαλλθς ὑ 'Σ υϑο]β 

ϑνοΣ φοΐο, ϑάνασοῦ; αλλ μϑ. αϑυυδναὶ τοδὶ σον, α 9 μοῖρ νοἱ οἷν νοῦ. 

᾿ς ομἱ! ᾿ὥνομπ ον α.5ο [αν.5.5ὸ μωμας ϑυλ μ᾿ ἢ λωὸς. 

ἰδ, ἡν ϑολθν μὰ. σον Οἱ ἡ ψσροδ») αὐϑνοος ἈΩλιΣ (θ᾽ ᾿οϑιϑο 

.αοοὶ δ. μ4[|{ὁὸ δο. ἰγο) μὸς το μου ὅπ »}ὸγ Ἰανοι, ὼ φαϑϑο ὄρῦνθλο 

87} δὴ ὀδνιοὸς, οδρα οοο.. πα οδν γ» σοῖς. Θο ἡ δυο. -οιαϑὶ ὡ τϑοὶ Νορῶς 
Ὑ} ἰοι ἈΦ ῶο Οἰϊαθιο ἰἰανμοο ὁθο ὠς τί Κρ, [α ῥα 

δο ἰκαύαθῦ .ς ἡ. υἱοὶ» καὸ. ἰ αν οο σαι οὔλας, ἰοοι, ἰρομν «ϑομαϑ, ΘΙ μι ΟΣ 

ὁ οὐ ΝΗ εἷκμον ἧμον Αομις. ὁμλαῦαθ ὡΣ λας οο . μαθ; ὀμιο. μϑοΐδι. ὁμδ! 

- οἰδανρο αι δΝ αν. δῶ. ο θοῦ ὥϑμϑ «]υοῦν «οοΐδοῦ οι. ρῶνοι 

μαΐαϑ οἱοὰς ὁμλδοὶ λῳ ϑοο ᾿ϑϑυδα οὐμθγο οἰαλθο [λα αοεΘ ὦ. δὰ 3 ιϑἱο 

Ὁ ον βϑὅοϑ (ον λνλο ομϑν βμθορο μὰς μαῤαθ. (αϑν ὁμοῦ μυῥολνς οιον ». 

᾿ΚΡΟΜΜΟΣ κῶνον ἰκα γα {1 οδο : μα θῖν ὁμθεϑ «ϑομδοΐν ρος μας Ὁ καὶ υῸ9} ἰγοὶ 
ἰοῖοεθ ᾿ς ββορο οοΣ με. Πρ εἶνας οἱ ἰδ οἱ ἰοαου οἱ Κ5»αα, οἱ μα». ἡ μϑ 

εἴκοΣ ἔμιος κῶν. [δὼ μϑ υἱκυοῦ ἔμλον υϑον μὸν. ἱκαϑαϑ δβμῳςοο .βϑὅρο 5. ἰδ] 
τοῦ νὰ ἰδϑομ οὐνο εἰδώμαθς μυυοΣ βϑᾶρος. βϑον οὗν μᾶς. ἰὼ «ϑομδοὶν 
αι οι» ὁμδε ἰδωνβ ϑθον κρϑρθνς κοὐ θοῦ υϑοὶ, οῶνον ἐο μὲν. μδοο ΑΞ 

᾿θ 9.) βο. ὁμιαϑΐαϑο ἰμδϑιο βδϑϑο ἰγο) (συ λοἱ!, τοῦθ ο ΩΣ ὡς μολν εἰδιαυο 
τι» τοι ἰδνοι ὅλος ἰλαυνον ἰγομθν ἕκῳς ὀμοον ομαΣ κοομοαλο {π ομ πα.9) ..9 βυον 
λα Ομ ϑομπ ἰδοῦ, (55 ἰδαῦρο αυΝ δ. 1) βοιοσο. κϑρ ὰ9. ῥὸ δοοἢ πω 

ἰῴβναλο ῳδὅρας, Δυϊιροὶ ΟΣ τ: οο οἰῴνα ἰδδύρος ἰδδοροον κοὐ νυν ρο οἱ οὶ 

τ ἈωδοΣ δυο οὐδοῦ τρια μὰς πϑιοδ οἰδδῶο πὰς οὐ μον -- ϑρονν 
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Ἢ εὄχατὴη του δικαίου κριτοῦ κρισὶς οὐχ αλλοιῶσι» τῶν σῶμτῶν ποιηδει αλλα 
την παχυτῆητὰ αὐτῶν εκ μεσου αρει ἐπιδιδουσα αὐτοῖς δυναμιν στε οἷα τὲ εἰναι 
ἐπιμεινῶν εν τῆι κληρονομιαι ἢ τῆς κατακριδσεῶς ἢ τῆς βασιλειας τῶν ουρανῶν,. 

16 ψεΡροιθπηρ 8πὶ 1πρβέθη Ταρο Ὀοσίομε πἰον, το ἅϊθ δέσουν πβμπθῃ, 
ἴῃ ἀν γον μα]αηρ ἴῃ ἀπᾶτα Ἰζὕγρον, βοηάθυη ἴῃ ἀν Επ ουπαπρ 65 σγοθοι. 
Μαΐου !θ]]οη, (88 τὸ οἷπθ Ποῖα χυγίβοιθη ποθὴ ἀπᾷ ἄσπι που] Πομοπ ϑοπδπθπ 
πϑτιρῦ, 516 Ἰορὸπ αἴθ βᾷμηζο Ὑ ΟΡ ρ Πρ Ί ΘΠ ΚΟΙ. αὐ | ἀπ Ἰορθη ἀϊα ΤΠηγοσρἀπρ ΠΟ Β κοὐ 87" 
πὶ (ἀοἰδὺ δι, πϑοῖ ἄθπὶ δ ονέθ Ῥαμ]}: ,ἀΙ6865 ὙουρδηρΊο 6. τίνα ἀπσίθιιθι ἄλ8 
Τ]ανουρἄμρ]]οΠ 6" (1 (ὗον, 1, 54), 416 5685. πἴομε οἷχ ϑηῦτοβ. Π651181}) πιϊΐββθη αἴθ 
ὈΠ πάθη Ὑ ου]οπιηον, ὅἀ16 ἤθη Αὐβάσποῖς γομ Αὐβ]ὄβομθη ἀ6ν 8816" πίοι γοὺ- 
βίαπᾶθῃ μῦθοι ὑπαὶ ἀπβυοι ἨΘΊ]σ θη. ὈΘΒο] ἀϊρέθη, δὲ τοᾶθέβ γοπὶ Απϑ]ύξομοπ δὲ 
ἸΚύτρον, Ὀδβοϊνθτην γονβὑύπιπιμθπ, 71 ἸορῚ ἰπηθη αἷὸ Ἀνα )61 4 ἃ. μν ον οἱθὺ εἰ 
ἀθπθη, απ αἴθ Κῦρον. ἵπ ἄον ΤΗΒ ΘΓ ΒΠ ΘΒ οῖῦ Ὁ] σθαι. ομπὸ ἄκβ αἴ 36 616. δὰ8 
Ἰμπδη Τὰν; βοηβὺ παρ ἅϊ16 Τθυυῖρα Θ8] 'ο σουβιθγθη ππᾷ 85 ΤΘΌΘυη8β ΟΣ 
Ὑγοππο ἀκὯ5 ΤΘθοη γον] ΟΠ έοη. 

18, Ῥ.ν" Ἑκαῦτον ταγῦγμὰ τῶν ουρανίῶν δυνάαμξωῶν ἢ ολον εκ τῶν χατῶ ἢ 

ολὸν εἰ τῶν ἀν ἢ εκ τῶν ἀνῷ καὶ εκ τῶν κατ συνεστηχε. 

Ἰὰν ῬοΙθηνὺ ἀπ8 ἴλον αἴθ Τυδηρουίηθῃρ' Θ᾽ μ᾽ δε ϊροπ ΒΟΠΆσοι. ((Ἰιῦτθ). Μίδα 
ταῦβ πα ουβοποίοη ἀ16 ἄσιιρρα (6. ϑρονοι, ἄν θεαμπθ, ἀον ΟΠογαθο ἴῃ ἀδν ΝᾺ]16 
ἀν Μα]οβύδε, ἀν ΜΈοΝο, ον κυρίοτητες ὑπᾷᾶ ἄδν ΤΠ δροηίοη ἴῃ ον ΜΠΕΐΟ, ἅον 
ἀρχαι, ἄον ΕΡΖοηρ6] ὑπαὶ ἸδΠρ6] δα ὅθ πηθουβίθη δ αβο, θη βρυθομθηᾶ ἄθν [6 βέθηῃ 
ΟΥὐαππηρ ἴῃ ον Κίτροϊιο ἀπ ἄοπὶ οὐ 1] ἀν ΔΡΟπ Ιβοιθ ΗἸΟΤΘΙΌΒΙ6. 

79. ." Ο εν τηι τὴς γνωσεωξ ὑδωιν τρέχων ἐν ἀνακαινῶσει κοϑ' εκαστὴν 

ἡμέραν τρέχει, ὁ δὲ ἐν τὴι τῆς ἀγνοιὰς οὗων τρέχων ἀπὸ τὴς καταστασεως κυτοῦυ 
μερῶν γυνέετοι. 

Ααολ μΐου ὑσιὺ χὰ Τᾶρο, ἀδβ ννἱν νου π Πρ ἀπ ἔροὶ βἰπᾶ, ὟΣ δὰ! ἄθηι 
γερο ἅεν Εὐγ]τοηπῦηβ ρο σὰ ἄαθοὶ γοὰ Τὰρ χὰ Παρ οὐπουοῦ , οὐ. δὲ ἀδ8 
ΑἸίδ υπᾶ πρὶ 510} δὰ ἀὰ5. ἸΧομπηομθ πδοὴ ἄθπὶ ον ῬΆα]1: ονογπα ον! θιοὶι 
ἴῃ ΕΡΠΘΌΆ ΘΙ ΠΠΡ᾽ ΘΌΡ6Β σἰπηθ8" (Ἰλῦπῃ, 12,2) ππὰ βοῖπον ΜΙΔΗπαπρ; ἂπὶ βοίποι (ἰ6]Π]ορθέθη: 
,» 18. 101. Ἰζομηπιθ 561 δἰ ἔΕΙρ᾽ “πὶ Πιο56η, ἴῃ φϑἰβυ ΠοΠον ζαγοᾶο, ἴῃ ον Τοῦνο, ἀαστηϊέ 
7846 δυίϑῃπθ, ἄδβ ἀπ γουυγᾶτεβ Ἰτοπηταβὺς (1 ΤΊμ, 4, 18.150). , Δ ν δὰ ἄθπι  ορο 
ἃν ΤΙιν ββοηποῖῦ ρο]δ, ἰκοπηπὶ νὸπ βοῖποπὶ ϑίδπας ΠΟΙ τπ0}}» 80. ΔΒ 
ΟἸ 61 ΟΝ πῖ8. νοπὶ ΟΡ] οσποπ 0] χορ (8 ἀοα οι, Ζπονδὺ ἐγθημῦθ δὲ βῖ0 ἢ | νοὶ 87} 
βϑίηθπι γαΐθι ὑπαὶ βολ]οθ 510} δὴ ἀθη [εἰμ ῃ. 6. βοπίοκίο ἴῃπ ἰπ ἄλ8 τπη- 
πὺϊραϊσο ππᾶ οπθσοθᾶθ Ατηῦ, α16. βομπιπέσίρθη ΒΟ νγοίπθ χὰ Ηἴϊξοη, ἄσπδοι βᾶηῖς 
ΟΣ 80 {ἰεῇ, ἄδβ δὲ πιῖῤ θη ϑἴποπ ἃ. 

80. ..». Διακρισεῶξ μὲν ἔστι» ἡ τοῦ τὴβ ψυχὴς ὀργάνου ϑεωρια πολλῶν δὲ 
διακρισεῶν ἡ τῶν πνευματικῶν οργανων ϑεώρις μαλλὸν ὅὲ πιρα ταυτῷ ἢ τῶν πνευ- 
ματικῶν αὐτῶν ϑεώρια διοτι δεκτικὴ ἐστι τῆς τὴς ἀγιὰς τριαδος γνωσεως. 

Αὐολ ἴον ποὶρὺ ὃν, ἀδ τοῖν ΤΠ βοΠοἰ Ππ σβυουτηθρσθη πη χυγαν οἷπ ΠΕ ΟΝ 
αταάρθη αρροείαίθβ, Ὀββιέχθη. δ ουβίο Αὐὸ ἀθββοίθοι, ἀαχοὶ αἴθ ἀπβρ Ὑ πα Ὁ 
Ἐσκοημπέμίββθ οπιρεπρῦ, δῦ αἴθ, δ τηὰμ τη ΠΙΙΐ ἄον ἐμ ἄπθονθη ίπηθ (468 
Οτρϑηθ8. ον 566]0) ἀ1ὸ 5] ομέρασθι Πίηρθ πη βου βοποιἀθὲ, Τὴ}8 δ ἴθ. δυβέβ ΒβἐαΤα, 
ψϑΡρ ΘΙ θ8:: ἀδπὶ Πιθυπθη (6 Βποπβδέδθυοπ. οὐπὸ πη. ΒΘ οΡ. δη {Ππεουβο οι ἀπηρ' 
18. ἀᾺ5 οιδπθῃ ον ροϊδίροη ΟἸραπθο; ἀαγοὶ αἴθ5. δομααθι (6᾽ ἴπποσθμ ἴππθ 
ἃον ευπθ οπιρίϊηρε δἰ α16 σοιβεροη ΔΒ ποθ η 1π ἄον Βοιραμρ ἀπ γον- 
5οιθᾶδπο Εὐκουπίμββο οὐπὸ Ζ8}1. ΟΝΌΟΪΙ τοῖον 818 ἀ1686. 1δὺ αἷ16 Εὐν]τοππέπ8 
ἅδον (ἀοἰβίοβνγοβαι βο] υβὺ νγ0}} βἷο (6: Εν οπα π8) ἀν ᾿Πσιπαίὺ Τὰπὶρ ἰδὺς, Ἐν- 
ἩΔΌΘΠΟΣ υπα τρόμου δὴ ΤΠ] ΘΥ βο ποι πηρ' 815 8116 1δὺ α16 Εὐ]το πη η 18, α8. ἅϊ6 (ὁ δἰβἐθ8- 
τ βθα ἄστοι ἴππτὸ βίγϑῃ]ομ δ ΤΠ ΘΙ πος βίο. βο]ρδὲ βοβδαθη; ἀοηη ἰπ]Ὸ]ρ6 ἀἴθθον 
Ῥδιπμοὶς Κὔπηρη 516 16πὸ ἀθΠ6. 8116 δπᾶσοι. οὐπᾶθθμο ᾿υσ]σοπη 18. ἐπα] 6] θη πᾶ 
ἄδ8 Τὐλοῦν ἀν Τυϊη ἐν βἰσϑ! ἴῃ ᾿ππθη θεῖα θθοίθ. 



184 Ὑ. ἘΕΑΝΕΕΝΒΕΒΟ, 

ΟΕ ϑὸν μαϑαθ οὐ. κϑοΟ - οὐδο οἱοῖ» μα} οἰδμπ θα οι. οἱ μὲν. τοὶ σα ϑο 

88᾽ κῦ ἐο Βρόν μᾶς ΕΟ μά εθν κὸν κκαὶὶ τ ϑομεῦνοθ ϑομμιρολοὶν μαῦαθ οἱ ἰκϑοὶ 
ειϑομιϑῶν ο7 [μιφα. 9 «οἷο βιϑοι., ιϑοδιιαὅσαο ιϑομοανθϑο ςιϑομέϑορϑο «ϑομόλ α ἀ.9 

μος, ϑύ0ο) ἐμοὶ ῥμοϑϑοὶ,ς μοῦνος. μὸς οῆδον τς ϑηδλο ορϑὺ μοοίοιν "} σοὺ μων οὅνο 

ακας μὸ υδο μὰς ἐσΚ ἰκαὺΐ ος 9 οἰδὼλο υἰλοῖ» μα Οἰλοοῦον ϑὸμ Ῥρδας]ν 

-- οδυϑοί ιν αϑαϑθ ὑμὼ ,κ9 τϑνδοο βοο (οἱ ἰκϑον . Μᾶς γ0 τς ὅδ᾽ μαϑαϑϑ 

ἰδμαβξο βιοῦν. ἔμ ὧδ ῥὸ ιϑίαλας μὸ ̓ ϑϑωδο ἐϑϑο κῶνον μὰς 5) »Ὁ- μαοὶ; 

βοδοῦ οδΆ φ[ς ϑϑδμο βοοὶ ιοἰο [κϑοὶ. ἤδιας μὸ ἰραωδμο ας ϑοο νου; 

ἰδογω. τᾶν ΒΟΟΣ Ἐορα. τ} μαθοο νοΐ. σὰο τιοδυοΙ ..) μαγα 5 4.0 τ: 

ἰὼν ἰοοι υοιοδο  (βο ΘΟ; οδοοὶ Νΐ ον αν τὲ. ἡ Ὁ ᾿Κϑῆο οἰθοιν μὴ εθϑναν μ᾿" 
μῶν δροὶ ϑοὶ ἰοομο «Ἰαλῦο [ων ἰσομρ ἰδῦδουν δοοὶ ἰθομ οἱ Η ας μὰ 

εἰδααϑὺ ἤν ο μβεραϑ μβϑ. ἰοομν Ῥτο ὦ οἷδβδορο ῃᾷε οὐ - ν᾽ ἰἴοομ γϑυδνθ 

μϑὶὰ βορλο ὡὧδ ὡς οι» ὥθο ομαν ἰδδκο ὡς σθν οοοΐ πὰς 999) ζεστὸ 

ιϑομήδϑ ἰδύθο δαλὸν βοὸς Δ γ ϑο οἰδθοῦ ὡνα ῤς τροθιο «ἰδϑθυοῦ 
εἰλορο ἰμ Ναν «ἰδδιρ ἔμο βόβϑονο βου ρρθιον βο ἐο ϑλίλθοο : λοῦσθαι, 
ὀΐον ῥομϑο εϑὸ νον κυ βαῦο τρθοὶ» δῦ, οομσσαϑ (οὐδ (ϑομαοοθϑ5 ϑϑ 

ον τον βωμὸς ἐμοῤδοωθο Μγο ἐπούδυνον κοΐ μόνοι ὅν μῶν φορῇ «ἐμοὶ οιδδνδαν 
οὐ μα - - οὐδ μὼ ρο (ϑομαθ νυ κ9}5) «ον (οὐ ἰϑο . οὖ. ον» «οὐ βοῦν 

ἐϑομε5}} [λα θοῶς αϑο τς αὐρμηϑ ἰϑομαθ 3) «οὐδ αΣ οἷο ἕλὰς, 

ϑνν θοῦ .5] "} ιϑομϑνς, “ϑϑιμϑοΣ δο) ΕΞ Ὁ δ᾽ δοὴ «οὐ Ὁ" «3 ἾΝδο «ἰθ οι μι: 

«90. μ᾽ βαῶν. ςϑομαλδνς ϑοιπϑον υϑιοδυΐ αὐςος, ῥοὴ ΟΣ τον «1800 5.31 ϑομϑαο 

99 ἐθῶν, δὴ αὐ τϑοΐ ολγοοο μιν ἰυϑι ὡς. δον ἰοϑον οἷο --- Κκ γ ϑομϑαο 
ιϑομαδν θ᾿ ἰλολδνλος μχν ὧνο ᾿ϑομλῶν α9. βαυλον ἰἰμὺ οϑδνο ταις ΑΘΘΙΈΞΟΣ 

νῶι Νὼ 9} μελι5 πεν σῚ ιχαϑ ἕκας, "οὶ ὃ . ἌΣ ἢ ἰοῖῖν Ῥερ «9. 

τρθο ἴδαδ. ἰΞῊςν μον χοῦ να θα δα ἰμαυμοον μαλον ἰκαιςθο ἤομο 5.4) 
πο γα αδ ὀὰνς ᾿ϑιυθους, ἔβνΝιραλον {Ποὐδουδαν,, ΟἹ αὐϑι. Βαραβλο (καλὸ 
Ῥαῶν (ζϑομδιδν,ς ἰϑοιίϑοῦ οοδοὶ ας δ᾽ μὰ. «οὐ κασι. μθαϑια, ὁπ οὐϑο] 
ονο 555 Αϑο οὐναλο κι αθΣ οὗνο; ἐβοθν δ. Μγ ἰϑομοδο -09) 5 

θοῦ Θομο .ἰοῖδδ ρρο βομοο οομαῦν 9 15. ςὉ.ο); θα ᾿αρυμον, 

"ν «βαλας » 1.6) -οιοδοΐ ἰκθν νιν ον τ ν» Βθαο οβροῖν (αὉ τπϑοδο» ΜΘ 
δ λϑο δ 9 μον βαδᾶς » μνο) «ονοδιΐ κῶν μϑὶν -- βαλας Ἀὴὺ μές θα «ἢ τ) 
Ἐν) ἰοον βο. "κὃ) -ὐὐὸ τος μΆ) ιϑίο υἰνοθασο μ5 βαλος εὐδϑϑοο 15.9) 

ΝΣ ἰδὰλθ ροβνο ον μδϑα ἰλαλο {Δ οϑν ομον λον νυ Νὰ. οὐδ ὧν [5 οοὶ 

μα) ιοοῦ. Θ’νκοΣ ἢ} ὠο ἐβαλας ) ᾳς αὦ . Ἀ»- μ5ι "ν» βρῶ δ. 

.5)5. ᾿Ἀ.ὅ)ο βμβοαᾶς ὦ δας τἰδαυυοῦ (οοιδοι  αοϑλ !.. δ δο 
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81. «᾽- Η γνῶσις τὴν γνῶσιν τικτει καὶ αὐτῇ ἐκτενῶς τους γνωστικους τίκτει 

δι τὸ γιγνωὔκειν. 
1.6. Τη}8}} ἰδὲ Πὰν. ἘΠῚ ρὲ οἴποη, αΐο ἅδν (ἀαἰβίου " πᾶ ὁ8. ρἱδὺ οἷπὸ 

ΘΠ ΘΠ] εἰ δον ἴπὶ ΠΟΥ ΤΊ; 80 βαρὺ ῬΌ]αΒ: (ἴοἷ ΠᾺΡ 6. οαοῖ ροζθαρὺ ἵπὶ Ενδηρθ- Ι 
Ἰπππ" (1 Οὐσ. 4, 15). ' 

82. Ῥ. «". Κατὰ τὴν τῶν λογικῶν διαφορὰν εστι καὶ ἢ τῶν τροφῶν διαίρορα 
ἐν τοῖς κοῦμοις αὐτῶν. 88" 

16 α16 γδυπαμίνγθβθα γρυβομιθῦθη. βἰμᾶ 8η ἤδπηρ,  δμᾶο], ] όβοι τπιηᾶ οἰ δ 
80 ἰδὺ ϑιοι αἴθ ΤιΘσθ, 16 βὶθ θυ !Άββθα, Ὑθυβοβίθίθη; βἰθ σοσάθα πίοι πὶ ἅ6»- 
ΒΒΙθθη ΝΆΒΡαπρ σοηδηνὶ ὑπ ροἴγαθνῦ, ΤΠαΐρΡ ΝΘΗσαπρ' ἰδὺ ἴον ἄϊο ΠΘρτθ σὰ 
γουβίθηθη, ἄθημ 516 πᾶμνὸ α16 Ὑδεπαηΐξνγθβθη. 

88. «᾿: ὥσπερ εν τοῖς αἰσϑητηριοις ἡ αἰσϑησις ταῖς τῶν ποιυτητῶν τὲ καὶ 

χρωμάτων διαφοραις μεταβαλλεται (ποιουται) ουτῶς καὶ ὁ νους μεταβαλλεται (ποιουται) 
δίᾷ τὰς τῶν ϑεωριῶν διαφορὰς επιβλεπῶν. 

ὙΥΙ6 οὶ ἅδῃ ἄπβογοη ίπηθηῃ 418 ὙΥ ΘΠΥΠΘἤτηππρ' σῸη Ἰοποιη ΞΟθδτθη χα (Ι 656 πὶ Ν 
ἀπ ἴῃ ἄθῃ ἀθυῖρθη ΒΘΖθμαπροι βιο} ἅπαθυυ ὑπᾶ ϊθ ὙΔΒυ πο μτηθηρ δὲ 6 ἄθη 
ΒΙπη ρϑθαπᾶθη Ὀϊοῖθέ, 50 τῖσᾶ ἀπο} αἰ Ὑ Θυπθηθρ ππΐου θη ἘΠΠαν οἴη ἀοὲ γου- 
Βομθἄθηθη Τυ]τοητι ἐπῖββθ 510} ἄπιθυπ; 5ῖ6 βιος γοὰ οἴ μ6Ρ ΖῈΡ ἃπᾶθση ὮΒΘΣ, Ὀ1 516 Ϊ 
σὰ ἄδπι οἴπδη Τἠομΐθ δηϊδηρὶ, ἀ85 Ἰχεῖπθ Αϑπᾶθυπηρθη Ἰτοππέ. 

84, ἰ. «0 - Ἣν οτὲ ὁ κυριος ἡμῶν τῶν ξωντῶν μόνον ἣν κριτὴς αλλ᾽ ' 

ΟΣ ξὅται ὅὃτε τῶν νεκρῶν μόνον Ἠριτῆς ἑσται " ξεῦταοι δὲ αὐὑτὶς τὲ τῶν ξωντῶν μόνον ᾿ 

Ἐρντὴς ξἕσται. ] 

Ὧδ8 οὐβίβ ον ροῖὲ βαΐ αἴ Ζοὶν νὸν ἄοη ΕᾺ]1; ἀδππ αἴθ νου [6 ΔΈΛΤΟΝ 
Ἐπ πβ Ομ] 6 ποθὴ ἡγασοπ ἸΟθομἃ. Τ)Δ5 χυγοῖξο ρομὺ δα α16 Ζοῖδ γὸπ δ [}18 
Ζ0} Αὐῇουβέθμαμρ, ἄπ πόνὺ ὅν Τα μη ἅον Τοΐθη δα, Τδ85 αν ἐῦ6. ἐρηξ οἷπ, 
γϑπη 616 Ποἔδη 1ἢτὸ γονβοβίοῦοθηο ΑἸ Ο β θππιρ' ξοίθυη ὑπ νοτὶ Ηδττη ρογιομξοὶ 
ττοσᾶθη. Πδπη ρἰθὺ 685. πὰρ ΠΟΘ ΤΟμοπ8 ᾿πβοΐθσπι οἷπ Εν τοππιίπῖβ ἀπέθι οἰποπι 
Ἤρυττ Πουυβοιὺ ἴῃ ἀοπ Θἰποη ἰπ ἀονΡ οηπμο, ἴῃ ἄθη δηᾶονη ἴῃ ἄν 08] 

86. «". «. Ζ.ν ψοϊξονοι Υ ον θα ] οπαπρ; Ηρ ὦν Πΐησα: 
Εἰ οι ξωντες τῆς τὲ ἀρέτης καὶ τὴς κακιὰς δεχτιχοι εισιν δηλοὸν οτι οὐ ξναντιῶς 

τουτοῖς ἔχοντες ΨεΆροι εἰσιν οἱ ποτὲ χετω τὴν αὐτῶν προαιρεσιν τὴς ξωὴης ξξεπεσον͵ 

116 Ὠβπιοπθη ἀπ 416 Βῦβοι βιμᾶ ἀϊθ, ἅ16 510} ἔσοιντο ἄθια Τιθθθπ Θηὐ- 
Τνοποὺ παῦθῃ παπᾶ ἄθῃ Τοᾶ χὰ Ἰπσοπι Ὑ Θυἀοθι ΠΟΥ θοΙροσορθη ΠΕ ΌΘΠ, 

80, «»οω. ὃν ἡ Ι αναστροφὴ εξωϑεν ἔστιν τουτῶν ὁ ἰρτος οὐκ ξστι προ- 88Ὁ 
ϑεσεῶς καὶ τὸ ποτηρίον αὐτῶν μυιῶν πληρεφ᾽ ὧν δὲ ἡ ἀναστροφὴ ἔεσωϑὲεν εστιν ὁ 
αρτὸος αρτος προϑεσεως καὶ τὸ ποτήριον αὐτῶν αβλαβες. 

Αποῖ δ᾽ τγοὶβὲ δ᾽ 8Ὲ} ἀπβροι ἰροῖθη ὙΠ Π]6ὴ ἢἶπ. 1)6 ΤΙδηϑὲ ἄθΡρον, ἅϊ8 
πῖομὲ πὶ δα] Πὸν ΤαρΘηα Πγαπιρ' γί στ κοη βοπᾶθυτι παν ππὶ γοτὶ θη ΜΙ ΘΠΒΟΒΘΤ ρΈΒΘΙΠ 
σὰ ψογάθη, ρἾ]Ὁ γὸν ὅσοι πἰομύθ, οἷπ ἀογανερου ΠΙοπβὲ δὰ 8 ΜΙΘΗ ΒΟ απ θΡοὶ, 1π 
ἄρῃ Βαμᾶθη ἴον Πῆμπηοπθη ἀπ ΒΕ βΙ1οΠ 6 ΓΘ ἀθηβομαῦδθη, νουπητπὶρὲ 516, Ψ16 
ΒΘΒΟΒΡΙΘΌΘ: βύρξ: {Ε]οῖπς ἘΤΙΒρθη νυβουῦθπ 85. πο] ]θομοηᾶο Ὁ 61Κ (Εο0], 10,) 
ἃ. Β. ἅδ8. ραΐθ ουῖς νϑυᾶθυῦθη σοῦ ἄθη Πετπουμθπ οἰπροροθοπα Θθάδηκθη, ἰπ- 
βοΐοσηι βίθ αἴθ ΕΒ οϊταῖομα δῦ ΜΙ ΘΙβομβοπραηδὲ ἀαγοῖῃ τΐβομθη., ώ Π 885 Βτοῦ ΟΘΙΘΙ, 
ἄογου Υ δηᾶθὶ ἱπηθυῖ οι ἰθὺ, ἰδὺ οἷα στϑορδοβ Βομδαῦγοῦ πα 1ἢ1 ΤΊ ΠΙς ἰδὺ ἀπνοῖ- 
βοανὸ ἃ. ἢ. ὅν Πθπϑὺ ἄσσον, αἴθ πὶ ΤΟΥ ΡΟΡ ρθη, πίομξὲ ππὶ οἰ ]θπ Ἐπ] π08. Μη, 
ἄϊο Ταρομᾶ ἴδθοη, βέθῖρὶ σὰ (ἰοέξ δὰ 418 οἷπ ϑηρθπθιιηιθθ Ορίον. ἀπᾶ αοὺ ἰππθῃ 
ΘΥ1Ρ68. ΓΘ 6. 

87. »' τον ἄρονου μὲν ἐστιν ἡ τῶν δσωματῶν κινησιβ ἀχρονος δὲ ἢ 

τῶν ἀδωματοῶν τοῦ ΠΊ. 

Αϑμομϑιπαβοι ἃ, Κ. θ08. ἃ. Ὑ7145, χὰ Θδεξϊπροπ, Ρ19].-μῖϑε, ΚΙ. Ν. Ε. Βαπᾶ 18, . 24 
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"ο,. δὰ ἱμῶθ ρον " βν. μὸ μος ὅν ΝΩΣ « αυὐ ᾿ον» Βαλα οϑονθ 

80" βαλομθο ὡ μδσο αϑοι ῥϑήοι. βαραα ὡϑοῦϑϑο οὐ. υὐρο ος μ53) Ἀ5»- οωομο 

μβοδδον Αϑοδ ιν ς ς κεν. μβοῖο οἰθοὶν μαῦ. αϑὸ ον βκμν μοὶ φοῖο ἰαῦρο 
Ἰμροῦοὶ, - μρυΐ δας, οἱ μ᾿. ᾿ϑινομ μμροθονος, βαλίσος γαλνο οἷς ]υμυδδο Μοὶ 
ἰύμθν ἰμϑῦΝ λοδς κα νοδδο λάϑοοι μοὶ φοΣ ἰδδι ὡπόμ } 5 ρον, ς δύμυοΣ δῶϑοιὶ 

Μορθν (3) ταιϑὅοι δα. τλςς ὅγιο ἰθὺς ἃ, κενοι ολο αατσν κὰν γα δον μῶν, οἷν «μοὶ 
ἐϑ εὐ λαὸ οἱροὶν μαῦ μαῦρο 15}150 «ϑίο Μ} -, ἴον ἰδϑρν λοδς ομβιδόσοο [ϑαδνϑιν 
᾿ς αϑοι 539. -- μιϑονν 'ϑ μὸ ναλὰὰς ον ᾿5ἰν θαυ ὦ ΘΒ ὡοιογαλῦνϑ, 96) 
᾿Ξὶν οδαιιϑοίο οναλθαβθ ὥλθθο γα δεν οὐ ἰρθηο οἰλαυύμοας , μαῖα. ομσραθ 

τὸν ἰδύμηοο { γϑν νοΐ Ἀμμ μθο ως οο. ὦ ο μὲθ οἱ ὧν «Μαγαον βυολγο 
κὔϑοΐο ἐϑτις "Ἐ’ο οὐ τ ,λαὶν 45. Οἰδοῦν ς ρσϑὶ ἰυϑϑϑοδοο ἢ ῥϑια οϑῃθ να, 

εὐ ο μοὶ βϑλδοδοο " βοιαυ οορν. δυμδὲ οδιαλο τ κῶνομθο βμάθαθον ον «οὐ 
:Ιϑὰ ἐν βδορο βοιαυ οϑῦν. ἐμυαδα. οοδ «οι. ᾿ οὐοὐν ἔμμομ ϑομϑὶν ὕω. ομὦν 

τον ἰῃον --- οἶνεϑθν ναὸς. ἰοδαν κο βαλαο λα α, (μο) οἱας ἐς μα οὔ 

«Φ9 5. «ὴὴν μὰν δον ἰδωϑαν οδαξθ : ςοομϑαὺν οὐ ρο ἰϑομδᾶδν, καὶ «οὐ; « μοῖρ 

ἰδ δον ὩΣ ρῶνοβς, ομν οὖν μα Δ μ 9 τς δἰ ἰἸϑομβῶς, ἐο ἰδάβυλο λων 

ὁ ΔΝ, οὐορος δ) ἰο τραιβν (αγαο οϑνο ἰδϑογε ϑομϑὺ τράας Μ"ο βολος 

᾿ϑδ δ» βδορο βϑιαυ σοΐν. ἰμάβας. οοδαλο ΩΣ - ἰδοροΣ 59 ᾿ϑΆ ἐο οὐρῦ Ὰ.9 

8οὴ κῶν. οἷος. οἷν ΘροδαΣ ὑλβαῖο ἢ αὧὐἷγ ἰῥοιανθν ζλαϑινο. τθοὶ νοἱ οἰδαυρο Πνν 
Ἐν τ ρα αν (μὸ; οὐ ατιλς ἰοδαν κυλθαόδοο ἰμδοοδοο Ηὶ ἰῤθιθ. οοΐα. 

βοιαῦν. «οοῖν. δον δ) οὐ υλασρο ϑοβνο μα. ἰδ ἰδϑακοθ ροῦν ϑ) ἰμηουῶ. ἰοδια 
ἰμ5ο5) λαααθ ϑοὶ εἰμραϑ. μὰν ἱμεροὺ οἷσιν ἡ... ᾿αααΘ κα . τϑοὶ τλονϑν, ΚΘ. 
γαϑιογϑαῖδιο ἐξ θο) 59. ϑοἹο. βμβμαος, ως 15] υὐοιογαλίνθι εἰ «μος μα} ΟΝ 
-- βρῶ ΠΡΌ. νοὶ οὐ θαυ οί ωοογαλῦνο βρκα οἱ μοι ἰἸβς 

ἰδ ζῆι ϑϑραϑοὶ Νὰ5) ανα ἐδ. οἷο. σϑλο ὁμ5) «ἰόν δ.) Ὡς -ῷ μγο}} 

«ϑιοδοΐν φαΐ οὗν κδιμ κἴ (οἱ μιϑον : ον. οοι ἰϑιδν αν φοΐν "μο δα. ἡ5 ΡΟΣ 
ἔμϑν οἰκοῦν [δα κῶας Θίο εἰ μας δ μοῦνος φϑοβων ἰλακαμα, οἷο τοῦθ οοῦναϑ 
δρ 15] πριογα νῶν τοις ἰδᾶδ, οἱ ἰκθο) χὰ. αδνον ἰλοραλαθον ᾿ϑοιμθ γάμο οιλο αἱ Ὰ8.) 
υϑαα μὺ) ἰδδο.μο βιοομοὶ οἷν. ὰϊ βοοδθον οοὶ ᾿ϑὶ -οιογαλόνον ᾿ς, βοΡΣ «μαμαδοα, 
Θ᾽) αν ο οι ϑοιδαν μιχο ϑομὴ. Ἂς 5ΜοΣ δου ασθοι ββάλασο μέ. 

νοὶ μοὶ ᾿θοιεθ καθ κιοῦαθ δὰ λλο ἔθους [᾿ οὐαϑαν. ο [μον ρυο [πα ϑιλον ἐγάαθῦ : ἐμ) 
καὶ» ΟΝ ΟΣ μὸν δὰ Ὅλ.) ἰορβὸς σον ον τμραστν ἰλάμαθο (θομϑοΣ ᾿οϑ] 

39}, (κϑυΐγο οβμομδον )}0 τοῖν. Ἄσο [9 Δ βοονο ομλο μων 15 δον ἰῃ5 ωοιοδοὶ 
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ὉϊΘ Βονθριηρ ἄρον Κῦτρον ἱπὶ ΑΙ ἰβὺ σι] 1ο ἀπᾷ μὔτὺ τοῖν ἀ6ν Ζοῖῦ δαΐ, 50 

ἄδβ ἄμμι αἴθ Κύνρον. πηὐδθρ νου μᾶστθη. Αὐοὰ αἴθ Ζοϊθοπ γουρθιιθη ἀπᾶ την 
ἴβποπ αἴθ Βονοριηρθι πϑο ἄθπι Εἰπύγοξομ ἴθπορ στόβοι ΞΟ ]]]οβθπᾶθη Β6- 

ψϑραπρ; νοὴ ὧδ 8Ππ ΠΟΤΈ ΒΟ ὺ Βα θΔ ]10}16 Ἐα]16 γοῃ 8116 Βὄβθῃ Ὦθ6᾽811. ,Ζ6 1105 

158 001 ἅϊ6 γονάπαοναπρ θ᾽ Εὔτρον]οβοπ ἮΝ οβοπ ἃ. ᾿, αἴ8, αἴθ 510} ἴπ β ἰβ ρον 

Ἐτκομηξηΐβ ἔρον ἄδα ΚΟΡρθνΠοπο, Βουγοριπροι τι Ζοίδοπ οὐ Ποῦθα πᾶ θθπ ππα ἴῃ 

ἃϊο ροἰϑύϊρο ἍΝ 610, ἀἴ6 Ἰκοῖπο ον παθραμρ Ἰτομηῦ, οἰπροίτοίθῃ βιπᾶ, σϑλὺ Ἰκοῖπο 

"πος ππᾶ Ἰκοίη ὙΥ ΘΟΙΒ61 πιρν οὗνγαβ π, Βομᾶθυπ βἰθ βἰπᾶ ἴῃ οἶπου ΕἸτοηπὐπΐβ, ἀ18 

τοΐξ ἄθη Ζοιξοι πἰομῦ ὑγθοιβοῖε ἀπ Ἰκοίπθη ΑἸοπᾶ πὲ; ἀπ 8 οτοϊσποὺ βῖοῖ ΠῚ 16 
πὶ Κ'ρίοροῖ [ θεῖ ἄθπ τοίπου Ηρ] ρθη, ἀονῦ, τσὶ ἀοἱν 8]1οῖτι 65. τυ οἱ. 80" 

88. Ῥιις. Η͂ τουτου του κούμου τοῦ ορᾶτου ϑεώρια οὐ μόνον τοῖς ὡν- 

ϑρῶώποις εἰς τροφὴν δεδοται αλλὰ καὶ τοῖς αλλοις λογίοις, 

Ἰϊαΐου ἄρ" ροἰβίϊσοθ ΝΙΡθηρ; 5ἰπηα δ ἃπ8 ἄδπ Ὑογράπρουη ἴῃ ὅθι ὙΥ οἱ 
πϑβδτηιηθξοη Τπσοα χπ σογβίθμοπ, 418 αἷ8 Εν κθηπίπ8β Ὀθέύνάθτα, ΝΊΟΙν πὰρ ΜΡ 

ἸΜΘμβοβοη ΘΠΙρίμπροπ 501088 ΤΘηγσθα. 808 θη ΖΟΙ ΠΟΠ6η Ψονράπρθη, αἴ (ἀοἐδ ἴῃ 

ἄϊοβον ὅγ6 1} ψιπρ σὰ ζγοοϊς βοῖπον Εὐσκαππιύηβ, βοπάθτπ 8πι0} 4186 16. ἔὐπιρ6]. 

80, ἰ, ν. Ὅς μονος καϑηται εκ δεξιας τοῦ πατρὸς αὐτὸς μονὸς χεκτήται τὴν 

τῆς δεξιας γνῶσιν. 
ΜΠῸῈΕ ἀΐοβοπι ϑαΐσ νοσπίομίοι ὃ ἄδβ ἔγθοιια ΤΠ θυ ἔδτιροη ἅἄἀον Οὐ 0]ον ππᾶ 

βρυίομὲ 65. ἅπ8, ἄαβ ἄον ϑ011π Δ]]οἷπ ἀπὶ ἄΔ8. βΘ]ιοἰ πιπίθν 118 θβομ. 468. Ὑαίθνβ 
ἀπ ἄ65 Θοἰθίοβ Βοβομοῖᾷ τγοῖβ, ἩΣ 65. ἄδρερθη πὰ} βὐϊποκνγοῖβο απ πὶ ΒΠᾺ 

οἴπθη ΑῸΡΘΗΒΊΤΟΙς ονκοπποπ, ἴῃ 16ποπὶ Τάσμία Ὀοῖπι (ἀοροΐο. 

90. ᾿.». τῳ ν' Ὅν ἴῃ ἄϊοθβοιη ΠΟ συ πἸγίθη αβα ᾿π ἀϊθβοιη ΤΟ αι 

ἦθποβ Τ λοι βοματιέ, βαρῦ δὲ σαπὶ ΒΟΒΙαβ: 
Οἱ ξωράκοτες τὸ τῶν δυο πνευματικῶν λαμπαδὼῶν φῶς αὐτοι αξιωϑησονται ραν 

ἐκεινοὸ τὸ πρῶτον φῶς τὸ τῶν μακαριόμων ὁ ορῶιϊμὲν τὴν του κυρίου ἡμῶν 1. Χ' χαριτι 

αξιωϑεντες τῆς τῶν σωμάτων ἡμῶν ανακαινωσεωρ. 
ΤΙδ]απίρϑη, ᾿π ἄθηθπ ἀπΡοὶι ἴῃρο ΑΕΙτθβθ ἀπᾶ 1Πτθ ἀπ ]6π6 Τἴθρ)8. ἀθν ᾿δπη]ζο 

ΟἿν. σοσθπαου πὶ ἀπὰ ἀ16 Προ νοῖῖ ἤθυχθη δα ξοσηῦ 180, ἀ16 τηῖῥ τοῖποη (ἀοἰβέθβ- 
Δαρδη ἴθπ6 χυγοὶ ᾿υτοπη πῖθβθ, 08 Κα ὄτρθυ οθη ἀπ 65 Κδγρθυίοβθι, αἴθ πολ 

ἄϊα Ἐντοπηΐπῖββο ἀον ΒΟΒΡΙ ΣῈ ταϊὲ οἰπθοσνοίξουι, σϑβομδαὺ ΠπΠαθθη ἀπ θ6: αἷο ΥὟ οὐ 

ἅδον ζϑΒΊο, ἄοΡ Κἰπποβοϊπανϊοῖζο ἀπ ἀθν γονέα (1π ον. ΒΒ Σ 11) ροβίϊθρθη βἰπᾶ, 
- ἴα ἀϊτίοθη ἄδβ τη βπρΊοΠ6. 5611ρ6 Γομῦ ον Τυϊη βοιιδποη, [ γος ἀθπη 68 89 

μοῖβε : ρον το μηῦ ἴπ Οἴπθῖη ἀππΔΉθάτοη Τήομ ο" (1 Τῖπι. ὑ,1). ὌδΡραπι ἤθμθπ Ὑ]Γ, 

ἄλβ ψτῖν ἄυτοῖι 7. Θπδᾶθ σὰ Ἴθπδπὶ [Δοιῦθ Κοιηπιομ αἴ θη μοὶ ον Τὐυπθαθυιπρ' 

ΠΠΒΡῸΡ [ΟΙθ6ν ἴῃ ὅδ᾽ στοβοη Αὐἰουβύθππρ πῆ 811ὸπ Ἡ ΙΠρθη, ἀἴθ ἴῃποπ θΘνΟΥ- 
5[6ῃῦ σαπὶ οὐσίρϑα Τὐήοίο. ΑΘ, 

Ἐπᾶθ ἀο5 Κοπιπιδπέδυβ σπὶ πυγοϊνοη Οσπίανῖθ, δὴ ἄθν 10 ἸΚαρὶϊ61 ἔθ Ἐ]6π. 

Εν] δναπρ; ἀν ἀν ἐΐοα (οπἰατθ. 

1. . Μονὺς ο πατὴρ γιγνώσχει τὸν Χ΄, χαὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς μόνος γιγνώσκει τὸν 

πατερα΄ οὗτος μὲν ὡς μονοειδὴς μόνος ἐν τὴι μοναδὲ ξχεινος δὲ κατὰ τὴν τὴς μοναδος 

ἐνώσιν. 

Ἐΐπ6 ΤιΘπτα ἅδον ἀἷο Θοὐμμοῖν, ἄϊθ βίοι. ϑῦοι σόρσθὰ 16 Κούζονδὶ ἀδτ Ἰππο- 

τηΐδπον τἱοπέοί, αἴθ θομβααρίθη, ψῖο οὐὐ βἴοι. θυθημα, 80. ΟΥ̓ ΚΘΠΉΤΘΠ 800} τὶν ἴῃ πὶ 

ἴῃ 7εᾶον. ΒδΖίθηπηρ' βοῖποβ 6808, ἅ10}} 488 ΨοΥΝβΙπἰβ ἄν ἄτι ῬΘυΒΌΠΟη, ἅπο} 

ἄϊο Ψογοίπίραηρ ἅθε Οοἐμ ποῖα ἅθ5. Θομπ68. ταὶ βϑίπον ΜΙΘμΒΟΒμοῖΡ σὰ οἴπθν Ῥθυβὕῃ- 

Πομοηα ΕἸπμοῖΣ. Νοίη, 80 1805 πίομί, ἴμν ΕΓΘυ ΘΓ! ,8116η ἄθι Ὑ ΑΥΟΡ οΥἸγοπηὺ (ἢν. “, 

ἄον Ψαΐον δἱ]Ἱοῖπ, ἀν ἄϊθ Ὑαίουν νας σοι Εν ρ τοῖν ἀπά Ὀγδα ΠΡ ΊΟΒ 6 Εὐ]τοπη πῖβ 

μα, οὐ Καππὸ Ἄν. ΟἾσ. Ὀϑζβθίομπθὺ ποι ἀν ΞομΙΝ, α16 ΒοΙ4οπ Ναύασϑη 05 ΟΠΉ6Β 
ὩΔἘ 

τ.“ -ι..5... ὅτὕὉϑ...Ψ.Ψ. 

ας πα: αὐξετκ πα πἰἀσνσοτουυσνν- 

--«-- 

“"-“.ὄ.--΄ 

“- ᾿- 
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9" ἰκέδιιαδὸ βὼ μὰϑ τβδίϑοθο μος βίοι αὶ : βμλμαλον ᾿Ιϑοιεθ μὰ οδα οὶ ϑϑ. φλλλβϑο 
Δωώμυ ΟἹ ἴον Δ Ἰαλὰς οὐ [5] ἰβανιαὐν ἢ νοΐ. «οἰο, Ια θα μὰς ἰβομβοο 

ΟἹ ακιανξ. κελθαομοο καλοι κὸὺς ββάμαθου ἰϑογῖθ μὰϑ ϑοδαδοΣ ἀκόσο τμὰθ οὐ 
ΒΜ μβ οιογαλδιθι :βμβάκαϑο ποιοδΐν ἰμθν οο᾽ μ5. οϑ μϑὶΐ ὑδρ ταν, σοὶ [5 ἱ 

5} οὔ. ϑρ οοι. ᾿ς οιμϑν ϑιοδοΐν ὡς μοὶ υβοονθο ον, μα Ἀγ; οὐοομοίν μο 
ἰλόδ κον λδϑ ὧν ἰαυμμαι,, ιοορν. 1τν . ογογαυνον ἐμ μον τ ᾿ϑἱ -οιοδο Βυΐ μάν 

ἰοιῖῶῦῖν . οὔ οοῦκαϑ ὁμδι ἩΥΡΟΥΟ Ο ΕΥ ΟΥΨΎΝῚ ἰπ ρας οο ΝΙΝ ΟΣ ἰδθοοδθο 
«οονοο οὐθον ς βββοοδδο ἰξϑὺ ϑοονδο [9ὶ οοιοδοΐ) ᾿Θοὶ Ὁ 996). «ὦν. ΒδῊ αϑο 

ιἰο Μὴ ὁμλο δ, υβοοΐθοο οοιοδυΐ ομλθ 5) ὑσμῖν γαλίδντν οδν,ν οἰμθῶν οὔϑν ντΣ 

ὅΐδοΣ ἰαρμο τόμδουΐν μο Ἰρωὶ ἰλθλο οοΣ ον οὔλας μρασι σοῦ οὐδα σ δ βοΣ κῶν οὶ 

δ οἱ ΠΣ. οι 50|5. (βὸ μμοΐγ ον φοίος, ἠιόνα ἰμαθ ονα δου βϑ. {05} οιδοοιῶνν 
ωδϑαν, ἰγβνὺ : μαγαο) ἕμῳς, 96) ̓υυονο οἰμπ αἱ Μὲ δ οἱ 15} μϑὲ «15. Ν᾿ μ.- 

τα σα οἱ Θοοῦυ ἡ ὥομϑ. [Ὁ μομϑ μοὶ }} μον δ ἀλο :  αγαον οὧὐ οὐ ὍΣ. οἰλοοδ 

μιὰς οσϑο. Πρ ον ἰμοδεΐο τ |9}} ἰμθ ἔδὺ Μγ τβοίβανς, ἰοον δαΐβοΣ οἰδθο ὁδοὶ 

"μοῦ δι, μοθον ϑγοὶ }} γορθ μς αἷς «Πλς σα δὲ οἱ οἷα. ὁμααλο ἰδωμ5 ϑο 

90" ογαθμα, κϑοῦδν δ ἴθ} ἕαςς κοῦ «ον οἶμαι ῥοο ᾿ϑὲ ο οϑὶ μῦϑὺ ὦ νοΐ τ αγαοΣ 
«Ἰμααδ ὸ δα» δον), βοιαν μος. μοὶ μϑϑο ἰδμως οο ἰλαδδν) μαύρων ἰρ 

Ὡϑν ἰδμεο δὼ5. οογος μανατοΣ μο ἰομοαα, δ γοϑο ὡοὺ τὸ. ῥομϑο γϑὸ οὐ. οὐ» [δ 

«ἡ ούμ 15. γῶθο) 9 ἐμ5. Μὲ τἰλα αυἱν οἱ ἰοοδαν οἱ τμκ9 ααλὸς. δ. ἔνγαθοΣ 

Δβονα, οἱ μοὸλιθ οἱ κὰ 5 βν εἰν ἰ5  αας μμὸ  τραὰθ 
Ἐ3.5 ὧἱοο :ἰδαυοῦ ὁμαλὰ οὐδ αν νοὶ τ κειούαθ δ οο ̓οοὶ» [δα εθ ραν, ὀμθομ 
ὀθλ9 οἷν. ΜεΓ ὀρθοῦ οοὴ ᾿ς -οιοδοΐ μμαλαθου. μοὶ οἱοοῖβν ν᾽ [6.5 Ῥαϑο οἱμαδυὶθ 

ομϑν ἡΐμμα ββέέδδο υοϑγοδυ μον μὸν» Κλ μοῦ τὸ ἰάϑαο.. μα 

εἰθβοαα, μοΐο, αι οοῖν μδιομς (οὐδὲν ὀΐδοῦ ποῦν ἰδύξοῦ ὅέασμο βερδμο 
Ῥομο ἰδιάθα ἡ ον λϑοι μον. ρραθ ἐο οθο) φϑυϑῶς τἰδαλλκαο ἔοι; τα κν ἰὼ ὁ 
ας. ὦ οἷ. ομθιοίο ομθοο Δ μκαλον τἰδοοο ἰοδν ἈϑοΣ οναυμαθν τῴοολξος, 90) ἢ) 
ων. οὴο βοννο  ομὰϑ ὧθ μδοο ὁμοῦ, οὖν. ϑομ ἰσοιδὰν τοῦ οὥῦοο ᾿ϑμο 

ὅβϑα, δια αθονος βομν οἰμα μα, ὀβνο οἷν. Βοΐ ρον τ οὶ οι ἐγονο.. μυῤδναϑο ἢ 
ἜΟ μκον ΔΘ. ὁ βαϑοῖοο οδνν τοῦνδϑ δυΐμελαδο μοΐν οἰἱοδοίμθ ἔδοδθο ἰοιδν ορ5 
Ἀδιο 5 κῶς. Ἰαα ρρο ἄδϑο μὴν ομὰσθ βιλανο μὸ [πα ὐλϑλο [79] ὀβνο μδν κϑν 

91" ἰδοβο)ο μαθυ θροῦς Νοιλοο {ΠῚ βαϑαθο μον οὐντῦνοος [ἰοδυΐ ἔμμο μαγαον "σὺ 
ΝᾺς δος Ἰομλο γϑὸ. ἐ Οἰδδιῖν μαῦ Ολομαῖο μασιν ἰλαθο,ο ἰοοιο. ὥραν ἰγαϑιΣ 
ἰαδιθ δ λδο ἰομοαδ μοὶ κα. μοδὰ μος, ϑοι. οὐ )ο ἐἰανρνοΣ γον ἰδωμο 
«ὁμδυ αύμαυ «μο ον ἰκολϑ [91 ἰοῦ ϑλογ οὶ ἰμβλμδϑογο : οἷ 5 ὧϑ οἱοδυΐ 

μοῦ ἰγοὴν ᾿ ΟΡ. ἐσ ἱὼΝ] οὐδ ΠῚ Μμὸ οο μα ὦ Ἰὼ ἰδοῦ» -οἱ 

ἐΒδαθ ὀβι ΝλΩ)γο δ5. ὡὼ δμοῖο 9 δὸ ἔμιφςοο οι {τοδὶ ὀμδοὶρ ἰδιανρο ἰμαυγκλ 
«μροΐν μα, ἱ .Οδάϑοοἶ, ορναοὺ οἱ νον μδμο οοὴ μάμαϑο ὸ Ἰακθς μα Σ οὶ 
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ἧπ οἶπον ον ϊπάτηρ απ Ἐπ Βππηρ; σαπὶ ζυγοῖς ΠΉΒΡῸν ΕἸ ὔθαῃηρ' ἴῃς ΟἾΠΟΣ 
Ῥουβοπ, πϑοῖ ἄδπι Ὑγοτῖθ: “νοῦ ἄθποι (Ἶν, ἱπὶ ΕἼ Θβοι βίδπιμιἑ, 4ον οἱ ἀδον 
81105 ἰδὺ" (Βὕπι. 9,5). Τπ ἀϊδβοπι οτία τῖγα οἰηχηϑ] Ὀοσοίοιποι αἴθ ἩοΡπ 
ἄοβ. Βόοῖπθα σοπὶ αίθν, ον 1ῃπ νοῦ Εν ρ]τοῖ! χοαρὶ ππᾶ πίοι Ε]τ6ν ἰδὺ 418. δὺ 
πη αἰ Αὐὺ ἀἴοβον Ζοαρτπρ,, ΔΠΘΤΌΥΒΟΙ 8. ὙὙ]Ὸ ΟΥ' τηϊῦ βοῖπον ΜΓΟΒΟΒ Ποῦ σὰ ΟἷΠΟΙ 
Ῥρυβοπ ΟΡ. [ γϑγοίπιρὺ ᾿δὺ, ἀν ΤΠ θοσσθηχίθ πῆ ἄθπὶ ΒΟρτ θη σύθπ, ἱπ δἰπον ἈΘΟ ῦ οὐ" 
τη ἩοΡνΠΟμΪτοῖβ (κυριοτηρ); ἀπο Αὐτὸ ππᾶ Ὑ αἶθβθ ἄϊδβου οἰ πάπηρ οππὶ ἀδν 
αίου 811εἷπ. ἢΐ Ταΐβδοιο ἄθυ Ὑ ροϊπίρππρ ὅθ Ναΐασοι ἴῃ 6 ΠῚ οἴπεπ (Ἤτ. 
πηΐονῦ ΒΟΝΒΏΡαηρ ἰἢγΡ ΕἸΡΘπανίθη Ὑγῖββθη ἀπ οἴδαθθη τὶν; ἀδ8 ΘΟ ΔΌΟΡ 
Κοππὺ ἄον αίοι 8]16ἷπ, Θρθμβο τγῖθ ἄθν βομη, ΟἾν,, ὉΠΠοῖπ ἄθπ ψαῦον ἰκοππῦ, πᾶ 
16 Ατὺ βοίποι Ὑ ἰουβομα, ἄδβ τ 1ππ οἶπα Τιο᾽ ἀθηβο δῦ ουσὶρ σοαρί. ΠΙΘΒΟΥ, 
4. ᾿ν. ἄθν βόμη, Κοππὺ ἄοη αΐον, ἀαθ οὐ Δ]]οἷη αίον 15 65. δἴπϑιι Ξομπο5. ἴῃ 
ἄον αοὐΐμοῖν. ΜΠΡῈ ΕἸΠχ σα  ρΊτοΙΡ Οζι ποῦ. Ὁ βύθίβ (88. δσὶρο δ ὁβοη (ουσιαὶ 
ἴπ ἀθν Τϊπ δ , τγ6}1 68. ἴῃ 8]16ὴ Θ οΚθη οἰησίρανυρ ἰδὲ: «οὐ, τχον ἴ80 ΠΡ 
ΠΝ} (ψ 85,1) 6 ΠῈ} ΔΌΘΙ --- (8 οσὶρα δία ὧἄθ8 θυσίρθη Βοῖῆπδβ --- Ἰτοππὶ 
Δ]]οἷπ ἄθη βοῖπ πἰονὲ ππῚ ἸὩΒΟΪΘΡ μι 6Γ ἀϊοβοῖθο Ναύαν παὺ ππα νοι ἴμπι ἰπ Ἐλν]ρΊκοῖς 
ΡΌΡΟΤΟΙ ἰδῦ, Βοπᾶβυ πη 61" Ὑγ61β ὅτι} σαπσ σθπϑα ΒΘΒΟ οἰ ἃ ἀπὶ βοῖπθ ΟΝἸζοποπ!]6 1Π | 
Ἐ]οίβομο, ψῖθ ἀΐθ νοι πίριπρ ἄον Οἰοὐμοὶδ ἄθβ βομηθ5. τὴϊῦ βοίπον ἩΘΗΒΟΒ ποῖ ] 
χὰ ΘἾΠΟΥ Ξομηδεν να (υιοτης) βιθἐἐξαηᾶ, 50 Βρυῖομν ἄον δου ΒΘ] θ8ὺ: ,πἰθιηδμ Ἰ 
Ἰκοππὸ ἄθῃ ϑομπ ἄσηπ ἄν αὔον ππᾶ ποῖ πἰθηδμα ἀθη Ἄαίον ἄθπη ἀν ΒοΠπ", 
τἀπᾶ συ Π]ρ. (ἐεἰδὲ ἰδὺ 5, ἀν ,ἀ]6 Τιθΐθη ἀον Οοὐν μοῦ ον οσβοιες, ψόιῃ (ἀοἰβὺ 
Βομνγοὶσὺ ΟΣ [ἴον 4185118]1}5, Ὑ7γ6 1] δὲ ρορϑῃ ΕἸ ΠΟπλῖτιΒ ῬΟ]θτηϊβίθυέ, ἄθν ἔρθυθπέ]ο]ν 
βομπαασρίοίθ, ἄον βομη ρ]ο 6 ἄθπι Ὑ αίον. πϊομῦ (ανομοιορὺ ἀπ ψνᾶλθ δἷὰ ἃ πᾶγθ5 
Ὑ δβθῃ ἰρυδιενν ΥἹΟΙοσονύβ ποητῦ οὉ ἴππ Βοραν οἷα (ἀοβοιθρ! τὶ 6615 νουηποιίο 
Ασΐαβ. θοὸν συμα (168 ΤΠ] ΡΟ ρ  θαβ ἀ65 (ἀοἰβίθβ 'πὶ Ἰζδριῖ0} | ἰδ πίοινὶ οὗν, οοῦ 
0611 οὲ ἴδῃ ΕΠ ΡΟΥΙΠΡῸΣ 815 ϑ δίθυ πᾶ Ξομη δοιέοίθ! οὐῦὺ Βομῦϊο! Ξρυῖουν 
61 ἀοοι ἴῃ Δ|16πὲ Καρίΐοϊπ γοὰ ἄσπι οἴπθη οἰ χίραν σοι δ οβθὰ ἀν ΤΥ παπᾶ 
ἄδπι δἰπθὰ Τοῦ ἄον ἄροι αἷθ Ζϑη]θη Θυβαθθπθη Τυϊαϊ  . 

Ὡ, ἰ. Τὰ ἘποΙροπᾶθη ὈθΙθηστὲ ὁ. ὑπ ἄρον αἷθ οἰρϑηίοιθ Βϑᾶθαϊαηρ' ἄθ5 
Αὐβασποϊοβ ΟἸν. Τὰ θοσϑιοιπθὺ πιο οἷπο Ναίαν, αἴ οὐ! οπὸ οἷον ἃϊα ταθηβοὶ- 
1ομο, βοπᾶουη 16 Ὑ τοί πίραῃν ἄρ ὈθΙ θη, (θη οἴπθη θυτπ 4, ΟἼν, (Δοὐίθβ βό μη, 
ἄδιϊς πτῖρ πἰομῦ ἰσυ 0 βοῖπθ Οδἰσοπόσηῖθ σπὶ ππβύοθῃ ΗΘ] ΕῚ οἴπθη Ιθουθα 
οποία. οὔον ΝΡ οἴπθη ρθη ῬΥΟΐΆποη Δ ΌΡΡΘΠρ' ΟΡ Ἰἤτοι τὶ ΝΙ8ηϊ, 6 ϊ6 
ΜΙ πβο μοῦ, παπᾶ Ῥϑα], ἀν αἴθ (ἀοὐἐ ποῖ Ἰθαρηιοῦ, 

Χριστοῦ ἔστιν εν ὧἱ ἢ μονὰς πᾶσα ἕνεῦτι καὶ τὴν τὴς λογικὴ φυσξῶς ταπεινῶσιν 
εδεξατο. 

ἘΣ’ ἰδὲ ἀον πσαῖγο Πρ βύτιβ, δα ἄθπ αἴθ. γ0116 Βοαθαΐαπρ' ἄδ5. Αὐβάστιοῖτα ἴῃ 
8116 η 5 ϊοῖτοπ. ραθύ. ὨΐϊΘ Ψἄϊου πὰ Α. Β., αἴθ σαουβὺ αἴθβο Βθηθηππηρ' σϑυσϑπομέίοπ, 
μαύξοι πὰρ ἄθῃ Βομαύξθῃη αἴϊθβθα (ΠυἸβ αβθ ρυ 685. 815. ΤΎραθ. Ἐὰν, ἀον νὸπ ἄδν 
β6Π ρθη Ναυΐα ἱπηρ  ἐΠ]10}} ροθοτου πσασᾶθ, ἴπὶ Βοῖπον Ὑ ΤΟΙ πἰρττρ' τοῖρ ἄομη (ἐοἐ- 
Τιοροθ, ἄθῃ ΟΡ ὃδπ 510} 8ΠΒ0}]οῦ γοπὶ ΔΙ ον] θ δὲ [ν᾿ οὐσὶρ, ΡᾺΌ ἴῃπὶ 8116 
ἘΠ ροπβομα θη ἀον (οὐ ποῦ δαβρθποτασιθα 16 Ναίθν, ἀπ ΣΡ. πᾶλπὶ ὙΥΟμπππρ; πὶ 
ἴῃπι {ἶππ ᾿πηπηθυ. νἶπ πὶ δῦ 688 ρᾶησθ οὔ ΠΟ οἰ αι ραν ρα Γβθη " ἃ, Π. γο]]- 
Ἰτουασιθη σγομπῦ ἷπ ἰῃπὶ ἀ6᾽ (ἀοὐἐ-ΠΟΡΌ8, Β᾽οίομιοι Ὑ οβοὴ8. τὐἱῦ ἀοπὶ γαΐου. ἂν 
πϑῆπὶ αἴθ Βτηθανριπρ ἀοτ' νθυπ πῇ ροι Ναΐαν ἀπῇ βίο" ἃ, π. ἐσοῦχ βοῖηον ρῦτδ- 
Ἰίομοι Ηομοῖς ππᾶ νοὶ ]Π]τοιηπιοπθη Ο]ΘΙ Ομ Ποῖ τι αῦον. ἀπ (ἀοἰδὲ 1 ονηϊδᾶνιρθ οαν 
ΘΙ 510 ππβουύνγορθη 80 (ἰοῦ, ἄλβ δι", 5[0}} 56108} οπἐδαβουῦῦθ (κενωσι9) ἀπα ΚπΘΟΙ8- 
ποδία! ἐ Ἀππϑηπι ππᾶ τγ]6 οἷπ Μοηβοι πγαρὰ “ οὗο, (Ρ}1], 2, 1}. 

8, ἰ. ἴκὰ Ἐοϊρομᾶθη Ἰουηθη ττῖσ, ἅλβ ἄον Απβᾶνποις. , ΤΗΣ ραν ρ τους, δὰ 

ἄϊο μοι! Ποῖ Ναύπν τοροπ ἰπΠρον Τοπηπηρ' γῸῃ 8116πὶ (680 8 ἴθπθα. ραβὲ ἀπὰ ἀδβ 
ΟἿ. (1161 8} ἀπὶ ἴπν (Θ θἰπηπἷβ ΒΟΒΟ ΘΙ ἃ τγοὶθ, 
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μο νου Νϑόμὴ απιλϑ οὐ ὡς Οἰδδύργο ἰδοασὼν ἰδϑαχοῦ οοΐλϑ ρρλϑ ΟΡΩΣ 

ὩΣ δον «μϑοὶν υοἱ μὸν ἰδϑαανν» οἱ ς λαγαο οὐ» [5 ὁ κϑϑιῃϑ ὑοςθο ἐδ ο 
δ οὐδ ωσοι ἱ νωοι ἰωδυὶ οΝδι ων οον. ἐμοὶ; οἱ ἰγοθ .(ϑυαο ὥρα. 

κρϑΉ δ οθο᾽ ςϑλδϑῦ ὁδυΐ Θ[μβογ.. Θὰ. ΤῸ Ὁ ϑὴν δ. ομοοιῖν ιϑὶ οὐ 

μοὶ «τα γοί, θοῦ! -- τϑλρ ϑ᾽ οὐ ἅμαν . κ5) σϑιβὴ οἱ βαιχιϑὺ εμδοι; μῥοίδο 
ἰδδύμν [κοῦ [μϑοῦοὶ οὔὗλσι οϑο κϑλλαθς ὁμδο μὰ. Ῥ βθουν «ἤομϑον οὶ [79] .Εϑῤ οι 

᾿ βοῶ. ἰοῦ οἱ σοι» όμϑο. ςϑομαδιν [λα ον ο οοικαλοῦ δ ῥο :μδοιν υβοὶδ5 

ὧν ἰπθ οἷο φροϑοο λθκᾶ ἰοῦσα μὸ 5. μος σέϑρβοο τϑβο 

ὃ ἰοδὰν ως Ἀδ. οἰδαθλϑ τ κργθλοῦ αἷδοῦ μιλοῦ ῥθξαγο βοαοῦ ῥοοἱ» (ϑομθδθα, 
οιῦ οἱ «Ξ 5ο. νον ἰσμαο οδο βϑαθας οδυνϑὸς. ᾿ς Βῦ δ.) οἰ δ υλοΥ, 

ααχσΚ ΝᾺ5 μορϑὺ ᾿ϑλ ἄϑο θα οοα θὸν ὁ ἰοιδὰ» οδδα λαῶν. οϑ. ς πτν Ὁ] 

ῬπαοΣ. ροοδο μὲ ὦ θές θο τρυΐ ἰδαδ σι ϑομαθν οορϑ .κολ5 οὖ. 

ϑϑλαλοῦ λλοο τβαῦροο μῶ! μῶδϑϑ ῳοὼν σῷ} χϑῖῶὶ Ῥεώῶρω. ᾧ Βὲ - «Οϑιμεξθ 

ΙΒ  ὡϑϑ, ,.9 οἱ :μοώϑν ϑοίδνες, αὐοδν αὶ εἰδμομο δ. α(ἀ.ϑὶν (ϑογλα.9}}9 

αἰ οἱ ἰδαϑον μὰ ὁ τῷ τὼν ταν μὰς οδὸ ἰϑυσκο 5.0) Ἄγοϑο ἐφ) μα το 
μφο ᾿ρϑϑοῦ αὐδοῖο τω μβαας {δὲ} οἱ τνδαν μαραα οἱ :ἰοομ Ἐν 15.0) 

». αν. νου» 'ϑμαγο ἰοδοογο μῤλκολο μὰ, οεαραιο τομῦναο [ραϑα ἦ) 

ὥομ εἰδοιοῦ ἰδον ον, ϑθροῦν οὗνο ἂ 9. ϑοῖν. ΝΝ Ἀν ἤμαν τ κ55. Ἀθὶ 
«δος οὐ ἴα. τον ὦ" οϑόομδοο [ματα ὁ ὡὸ ᾿ «νοι»; μι σοῦ -θὴῷ «ας 

εἰδδὸρ βὶ ,«ϑομοανοος ἀϑλ σλοροΣ ὥσρδ {7} κῶνοι ὡο (οὐ ᾳϑαινο [ἰαϑὐ δ οὐ 
ἰμϑϑιο ς εοῦσοο Ὁ Ὅλο οοο ἰορααῦο μ βαδῦ; ἰδϑαυμο 89}. ὁ οϑοο 
το κοὐ μον υθδα ἴτας, ον μδοι. αν Ρ τ μθαὺῦ μα υϑομεϑΒ φϑομϑαῖαν 

«ϑοικοδς, οϑι αΞ...λ.5} ὠο ἈΣ. ταν; αὐ ἰδογα. ιϑομβαῦας ὁ θα 

5,9 «ϑομδοΐν ἰμλᾶα μοχυν μὸν. μον. ογαδομον ΘΟ» (οὶ οοὶ βϑια» --- ιᾶὰς, 

αθαα δος τοῖο κοὐἱ κὐμμμθοο οἰδλαν ἰλοδδις ὀβνο δο (οὐ 55 «ἰαδερ 
ἕθιο . οδοξο λιο ἴον δ. ἐμος θγ μα ἰδ ρυ Ἀυϊυθοὶ οδϑο το θαι ΚΑΒ. 

95" δος. ζϑοιδοὶς, μοον αϑιιφοῦ οουΐ δὰ. κάθου τιον βόα ζϑομβαίας, ἡ ῥροὶς 
οἐδοΐ» ἰκϑδϑδ ὁ δωΐ ὦ ἐς . 9. :ῤϑθον τοὶ δα ἐἰο ἐμ. οοὺς δὶ μβαλος » οὃς 
βαμ9. ὁμοῖος ϑομθο ων τ δ μὲὸ φροχο ἰϑϑῦῖϑρ ὑϑὴϑ ἔο βαλας ) 

μας οἷν. ϑολανφο δ λο υδοο αὶ ρύοος, κοὐ το μαΐας ἰοιδδν [ραλαθυο 

: βακαῤοίο δας ὁ ἰδᾶλογ ὧὖὐ δα. μὲ νοιες οἱ μαι βο. (5γο). οἷο. βοὴ [τοὶ δ ϑν 
ἰδῶμβ οὖν οἱ ῥὸ }|ϑ[ο. ἔμθς, σον βαδας οὖς ως ἰβοιαν. μασρονι οὗος δϑο ΘΟΡΘΣ 
Ἐμοὶ» οἱ ΠΝ ς Δαν οὐρο δος, θομκο οὶ 59} ϑρϑ «ἀ58ι50 5 «ϑομὰθ ὡοιοδυὶ μῦμο 

το ἰδδιρρ τ βαχιςι τος ϑομῶς (ογπϑοΣ ἰοῶῖν ὼ ρρῶθ οὐ) 9 99); 

ἔψαλῶο ὡλαλο μολὰϑ δος κῶ ἐγ οθ ὡς. θομθον «ϑομνοεθ 
ϑΣ Δ9 υοἱ κἱ οἱ τιϑνυδο 15.36.5 λορορο ᾧ ΠῚ «ἅν νοὶ ὁλα» "νι ἰδς τς 49 
Κοοβ ρϑῶλο ἰδβρν νον νοΐ ᾿θμαο τω μα ον. ἰϑα9) υοἱ οἱ 59 

δα. τῳἔὐὕ 
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Μονας ἐστιν ἡτις τανυν μονον ὑπὸ τοῦ Χ, γιγνωσκεται οὐ ἡ γνῶδιβ ουσιωδὴς εστιν, 
Τ)88 ἰδὺ αἴθ Ποῖ]Πσθ Ἡοπαβ ἃ. ἢ. θπθβ γὸπ Δ|1θπὶ δηροίγείοία, ἤθου 81188. ο.- 

Βαθθπθ, ἀπνογρ] οἰ ]10 86 βου, ἅδ8 ἠούσύ, οηΐροροη ὅοπὶ Ἰκοὐουβο!θη ΕὟΘΥΘΙ 
ἄο5. Ἐπποπηῖαβ, παν νοι (Ἰμ’. ου Καππὺ πχτὰ, ροιεβθ ἀθπὶ Δ οσίθ: οἷα ἤππὶ βιπ γον- 
ΒΟΓΡῸΠ 8116 Βοιάνσο ἄον ἍΝ Θἰβιδὶν ππᾶὰ ἀδν Ευ]ζοιαπίπβ" (( 0], 2,2), 1π8. ἰδὺ νὸπ 
αἴθβον Εν κοπηίπὶβ δὰ απδᾶθη Πὰτ οἷη τγθπῖρ' ἴῃ ἀϊοβοπὶ Προ νουρῦππῦ ἴῃ οι 
ἸΙπέουρίδπα δα αἰθ 58 ΠρΊτοῖῦ ἀπτοι ἅδῃ Π]ρ. Οοἰδβῦ, ρβ]ϑίομβαπι 818. ἡ οθθηβοάθπι" 
(θη. 2,1), ὙὙ18 ἈΕΡΘΡΕΙ: ΒΝ, βίθ: νὸρ ὅθπι ΝΙοϊἶροι γᾶ δ᾽ ποῆπιθη ὑπ 68 
Θθο ἢ χοίροη" (ΠοἈ. 10, 4). ,Πρββθη ΕἸ Κθημίμ18. ϑγΘΒΟ ΒΕ ΠΟ} ἰβῦκ: Ὑγθηπ αἰ80. Βθῖπθ 
ἘΠ ΕΙτοπ ηΐβ τγϑβϑηαν οι δύ, ἄππη ἰδὺ 8. ϑαοῖ βοῖπο (οὐ μοῖ. 

. Ὁ. «4.95. Τῶν μὲν ἀγγελὼν ἔστι τὸ παντὶ χρονῶι τρεφεῦϑαι ταις 

τῶν οντῶν ϑεωριαις τῶν δὲ αὐυϑρωπὼν ἔπι τοῦ χαίρου τῶν δὲ δαιμονῶν ουδαμως. 
ὙίοΣ Ευκοπη ηΐββα (810 οὐ. ἴοΡ πὶ. Ὧϊ6 Ἰύῃρο] ποίσηθη βὑθὺβ ροίβίϊρα 

ΝΘΒτιηρ; τς ΕΡκοπη πἷβ δα ἴῃ ἀον Βοίτσθομβέπηρ' ἀν 61} σορθὰ ον Ἰλϑ᾽ μοῦ 
ἴῃγὸν Οἰδβίππαμηρ, βοάδημ Ὑγ}611 518. πϑοὸὰ ρυ ὑ]Π]οἸοῖη Απέσαρ ἴῃ ἄϊοβοιῃ 41] 8]]6υ]οὶ 
ψογρῆηρο ὈθΚθὰ. ἀμπα 4186. ροΠοἰτη ΒΥ 0116 πη Βοδοαξαπροι ἴῃ θη Ὁ βοϊπᾶθη 
Ἐβομοίπαπροη ἅον Ἐ]οπιθηΐο ὑπ ἄ6Ρ ἀπάσθῃ Ναΐασθπ ἰζθπποπ, ἀθηπ ,,ὯΔ8. γο01- 
Βοσρθπα βου (ἰοὐέοβ ὶτὰ νοῦ ΑΠΡορίπη ἄν ᾽ ο]} βοίπϑθῃ (ββομδρίθῃ ἴῃ δὲ 
Ἐν κοπηξηΐβ | βἰομέθαν" (Βῦπι. 1,0). 516. Ι6βθὰ ἴβδὸ 8]]6χοὶ το δὰ! Ταίθ]α. ἀ18 ον 
σνοβο ὟΝ οἰβμοῖῦ (ἰούδοβ ππᾶὰ βεΐμο τιδπη!ρ ] ρ6 ΤΕ ΛΒΟυΡ8 ἴπὶ Α11. ,) 16 ΝΘπβομθη 
μὰν γοὰ Ζοϊς χὰ Ζοῖθ" ἃ. ἢ. 56. διιρίδηιροη βόϊομο ΝΕΒτθηρ' πϊο]ὐ Ἰπηπιον, 7611 1ἢν 
Βίπη τα] βο ἰδ ἀπᾶᾷ 8 σοι ἄσπι (ἸΘΒΟ 8 ΒΘ μθη. 5108} 161 0110}. πδησθη σὰν ΕΠ] ὑπ ρ' 
ἄο8 Κῦὔνρονβ, δαβροποιμπιθα δἰηΐρα ὑγοπῖρθ, 416. μΐπὶ ἀπ ]Θᾶον ἱπ ἀ6ι 61} 815 
ἨΘΙΠρ ΤῊΝ ππ ἡγορθη ἴπρῈΡ 85. ΘΙΟῦθανο νουδοιξοπᾶθη [λοιμοὶ ἀθ5 6ν- 
βἰὐδτιἀπΐββοβ ἀν 611 ρον γαϊρυ πγογᾶθη. οὐδ σοὺ ἄθη ὔμμ ρ6]ὰ ἸΟΡΠΟΙ, τγὰ8 (ἷ6 
Βονοραπρ', ἄθν Ὁ Θ0Π861, αἴθ “γονξηδοναηρ; απ αἷ6 σ]ιὸ ἀν οἰπχοίποπ Ναίασοι 
ἴῃ ΕΠΆχοίπθη οὔοι ἱπὶ ααηχοπ Ρμοάοαο, τγᾶβ χ. Β. οἷπ Εᾶθαθθη, οἷπθ ϑόμπηθη- 
Βπβίουπΐβ, Ζϑίομθη ἅπὶ Ηϊπηπηοὶ, οἷον ἀν Δ ΘΟΙ561 νοὶ Τρ, απ Ναοὶιύ, βοιπιηθν 
απ  ἰπξοσ οἷο. θοβαρθι Μ011. 2016 Τδποπθη ρᾶτ πἰοιὺ" ἃ, 1ι. βῖο κόπποη ἴἰ)6᾽- 
Βαπρὲ Κοίπο ραἰβέϊρε Εὐεθηη 8 ἴῃ αἴθβθα Ψουρ ρθη δι ἴββθη, νν 911 ΞΟ] 68 Ὑ6ν- 
εἰδιδηῖὶς οὐ ἀὰβ απδᾶθῃ ἄθη ὟΥ ἀγαϊσοη τηϊένοι τ, 16 Πϑπιοπθη ον ἔβ σθαι 658 
απδᾶο πίοι παπᾶ εἰπα δ] πᾶ ρϑροη αἴθβα (Ομ ἰτηηῖββθ, γ761} 56 ἴπὶ Απίδπρ' 56 ]}}80 
ἀϊδ ΤΙπυββοπμοῖυ ἔθου 50. ρϑυσϑοιῦ Πϑῦθη ἀπ α16 Ποῖ Τυυκοπιίπΐβ, ἀθη ΓΘ Ό 6 π8- 
οὔσηι, δα ροροθθη μϑθθη: 5186 ὑγασᾶθη νουβηπβίον᾽ ἀπ Κυϊτητηθῃ 510} δαΐ ον Τᾶθ 
ἀπ οββοη ϑέδαρ σὰ ἰπγθη) ὙΟΥοΡθθη. 

ὕ. »- ὁ’: Οἱ τὲ τῶν ουρανιῶν δυναμξῶν νοξῷ καϑαροι ξισι πληρειᾷ τῆς αληϑινὴς 

γνωσξως καὶ τὰ σώματα αὐτῶν φῶς ἐκλαμποντα παρ' οἱ χάριτι, ἀποκαλύψεις γιγνονται. 

ἘΠη6 Ἐν δαβοσαπρ' ἀ685. γονβουρϑοπᾶθπ ἹΚαρι615, 216 ν  υπασ ἀοΣ Πτηπι- 

Ἰίβομομ ΔΙ ]ΐο τς ἘΠΡῈΪ] ἰδὺ τϑῖπ σοι 8116πὶ Βομηγαὺχ (θ᾽ ΠΟΙ ἀθηβο δέψοη. ἀπα ἔροὶ 

γοι 8116 ϑομδίνοι ἅν ΕἸπβίθσμΐβ, τγ6}} 818. βίθιβ νὺ}} σχαιγον ππξρρ] όπου Ἐ- 

Καοππηὲπίβ νοι Θούν πᾶ θη (ἐοβοιύρίοη 1ϑ. 9Πῦνο Κὔτρον βἰηα Γἰολῦ παπᾶ Ἰθαπομέθη ] 

γδὶ ἄσπρη, ἄσποη (οὐδοβ απαᾶο  ΟἸ θα θαταπροπ βοπᾶοῦ" 5011 πο! ποδάρι, (ἃ οε" Ι 

δὲ ἵπποι δῖον ἀἰοιέθ, ἔρϑθα ἹΚῦσρον ὈΘΠορίθ, ΟΡΥΤΟ]] τηϑπόθο ΠΘῆτθι Ὀαπδαρύθίθα, ] 

εἷδ Βεβῶβοι Κῦτρον, νγ8}} Ἰθᾶθβ οἰμχθὶπθ δ θβθα νὸπ 1Ππθὴ πἀπέθι" αἷθ 4 Ανίθῃ (ὴ Ι 

ΦΆΠῸ ἀπᾶ ψυχῶν Ὀοϑᾶβομ βῖο Κῦρρον ἱπὶ Ὑ οΥ ] π|8. χὰ (ἀοὐῦ (ἀ6ν μι π] οι. ἀσώματος [ 

15.), ὑγθηπ βἷθ β]ϑίοιν Εἴ πὴβ τορι ἴπγον Πϊπμο πολὺ βου: νγάσθη, 1688 ' 

Ἔσδρα Πἰαρὺ Επδρυΐαβ αἰθΡ σαπΖ Τοτη, ον τοᾶθῦ νοι ὅθι νθυβο ιδάθηθη ΕἸ βοοῖ- 

παπρθίοτιαθθη, ἱπ ἀθπὸη 16 ἘΕΙΠΕρα 516 Β6ῃοη, Γἠοθὺ ἰδὺ 14. Κοῖπι Τοδύου Κῦσρον, 

ϑαοῖ ρομῦνυ ἄϊο Ἐπρο]βηδέιι πίον σὰν 5ἰομέθδιθι ΓΟ], ᾿πιβοξουμ 810. ΤΠ ὉΠΒ 

ἘΠΟΡ ΟΓΒΟΒΠΟΝ δύ. ΠΟΙ αν, υσῖθ βομοι ροβαρῦ, πϑοὰ ἄον. ΟἸΘηΡδΡαμπρ,, α18 Ἴππθη 

Οομέ δὴ ἅϊο Νίοῃβοιιθῃ δαξίσαρ, Ὀτίπροη 516 ππβ ἢ (ΟΣ ΟΠ ΘαΡδραης; Τὰν] 15 

γοπ ἄθμι, γῶ8 ὙΨῈΣ πἱομὺ ὙΊθβθπ; 816 ζοίρϑθῃ πὴβ πἰοαύ, τγῖθ ἀ]6 Πβμπιοπθη, ὑτάρον- 
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«ας ἰϑομδας ᾿οὐν αϑκάθν οδοΐ τ μσις δας μοῦ μοᾶοο υάθομοο.. ἐδαϑὸν 
ἰον «5.89 σου οὐϑο οοο μὅο᾽ Ἄσρο δὸὴ μοῖρ ἰόσλες οἷν ὠλδια δ... (Θ᾽ τὲ τον οἱ 

θ᾽ τ ϑοδο μι ῤρος μοονν τον» Οὐ οἰδν κ᾽ ϑομοοὶ οἰυΐο μ5||50 φομοΐῃ θυ γοϑο 
ἐβοθ» οἰδαυμο αι Ν αν... μῥοίδς. λον; οοδαίο τομβϑανον ἐδμασν ὠρϑοδιαΐν 
:-βαοαδων [ιλϑου,, ον ὡο ἐμωλίο μῶν δαὶ μα ὁ ϑοβνο ομλο να, δια. μοο 

ἰδυαλθαθ οβϑανοῦ ἰδμὰς δ αὶν οιοδοὶ σον μεοᾶϑ 'ϑα λυ μθ ϑιμὴο οογείο 
οα" ἰμὺὼο :ορβὸς, ῥο ἰδάϑυ ὰς κο τἰαροΣ μῷ οἷο. οοὐ ΔῸΣ Ῥ ρου δ ᾶςς 

μι 5 ϑο μοὶ ᾿ΘΙοδ αν; -οδαὶ ἰγοὶ ὡο ἤγομθο ἰλα.ο 5. μα ϑν ἰηθα δ. ομο 

ὍΘ 5". κϑοιβδνθι κοῦ» τϑο! (ϑομθα ἐγ. το τον οἱ μοϑβϑ ἰδαυγο ἰβωδνΣ» 
εοιδϑι κς μδς 50. ἰδδασων οὶ οὖ ΔυΣ. μοὶ θοὸν α9 μϑαἠο ἰοῦ" ϑμο 

μαϑαθ 9 ϑαν ἰδὲ.  ομαγο ομορος ἰμνοο αὐϑὸ δ νς «αολᾶτνο; 5. φόμσο 

ἐκϑὲο ἰμοῦδιθο λας μοι ΝϑοΣ εδωΐου, μλυλδος, βοοῦδϑο ἰοθὶν ν, κϑδνοι ἢ γον [Δ γ8..) 

- μν  τϑὶ «ἰϑνον τον Εὐοὶ --- ᾿ϑλπ μον μὲς ὅλος, φρο Νλο Ηὲ οἱ ωϑοἱ 

μϑμβον ἐασθοι ἐμγδανος αϑλυδοῦ; γα αϑνυδαίν . ἐμοἢὶ θοὸν. αΘ μϑαῤ ἐθὶ 
ὉΕδοΣ δου  κϑϑς, θομδροῦ : μδγαο υὐοὖν ἰλαδι ὁ δο;Σ μιϑᾶδλο ἰδιϑδιαβογὸ ἴγϑου 

λων. ὐλδόοδ αϑοο οὐ τϑϑο τϑόμμοο : μροῦδδοο φροῦιθο 98} βιδαϑ 

ἰλακοαὺν φῶ δι ἰοβν 1τν θοὴν τἰβρ μα σμϑ . 5 δον δον [και] μοὶ ἰδόδδααδο ἐδδ 

κ-ν τρῶν ἰβαδς ὁ ὁμαϑιϑὴ οοὴ :ἰτακοο δὴ) βοδ5 βὰς διὸ τἰλαδυροο 

Νωϊο οι θσλου δυο Ομ. δυο σαν δ υϑομ μα. σοὺ. «δοξ5 λακοὴ μ᾿ὶϑ 

ἐν βάλασοῦ οὐρα Θ» βάτον, ς ἰδιαθσαλν ἔγδιοονς ν μαῦρον ἤμαοο, οβιθδοῦν Ἀεΐος. ἐλαϑῦν 
εἶμρας ἰρῶς τῦο εἰϑιδαν οξϑς ἰβοιλαομοο ἰδϑι μον τρρο τ ἰοομ ΟΣ Βορ- 
Ἰκαύαϑν υμβυρο Μοὶ μοὶ λϑῦοι. ιϑίο [κϑοὶν . ββάλαθοῦ ομϑϑοαδν ἰδϑοαοῦ ἰδωνα αϑαβ 
βῆβρο οὐνα ον ἰωσμυΐ» μομὰν εἶο ἰβαδων οἰο [μαι θῦνλοΣ ᾿Νοῷαδο οὐ. δὼ 

δαθῦν οδοι ὅσος βδινῶν,, Δμοολοῖ, ον» μοί ς φϑοιδλκαν τοὶ ἔγον ἐδ ϑ.ν ἰκθόνοδο 
93" λαδν, ς φροῦδα δυο νοῦν. μοι μαι ᾧ καθ υϑὺ τϑυίο. ἰλορϑας. Δαν, ῥόδα 

:ααῦ μομο υοἱ χοῦ μρολοὶ, μοι δ φιῦϑομο ϑομαθ μοΣ οἵ «ον οὔ ᾿μοδνιδο 

"Θά υυοὐ ἰκϑνα, ϑϑαλδον. οϑρὸ }|9 ἰδ ϑασοϑο ὡὧὦὐϑο 5 κϑυξοοο «οὶ 
ὅδ 9 ἐκϑοιζοον μεϑμ οϑάϑ. Ῥὰ. ὦ μά. ἰΩω "» "κα ἰμρω μια. ὥοτε 
μω «οοὐὐἮόοωυ ἐϑομδο μάθοι 5 σοι αν .οἱὸ μιλδ)ο. κὰτῦμο με ἰο «κοὐ μο οἱ 

τὴ ἰδμὼο γο.!, οἷς, Νυΐγ οονς οιοδυὶ μοί μααξον, [κου μοϑὶ - γ9- τὐ ΡΟΣ 
Δαδο ΩΣ τϑὴ ἐομααλο ἰμϑούδϑο [δ μος »γοΣ ἰδαϑυϊ ὀβνον, βὰς θροι ἱκαβξὼς 
τοὴν ἐμβὰς ἔγλϑο μὸν οδμο μαθθαν οἰδμυ ἀοο τ βακὸ τοιαδο ο [μον 55. θῇς 
ΚΘΗΔΟΙΣ τροοβις οἷς, κϑιλλοο ΜΝ θαδι» ονοΐ τκθ δ υΝϑο πόλος Σ τ οιξαυλασν ον βογϑνο 
δος ὦ αροοο ὼς δ ΑΒ ἱ -ριαθορο ϑιοαῦδθοο μὴ) δαϑϑ μμμοοἱ 

αν, (οι ἢ Δυγοῶν ο, ἐμὺ αὶ οι ἰϑοιαλθ ἰβοιαν. οδυῦοί ΝΝ... ον ἰδδμ ") 
πω μῶδς μϑ μα Ῥιο βαφὰς Κι ωμθο μὸ οἰβοδοοο ἢ Δκῦ 
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ἴδοιμι ΒΙ πα] ον. Ομ π ρϑιβύποθ Ναΐσοη, βοπᾶθυη δυβομπθίποη οὔνγα 818 Β΄ ΟΣ ΠΟ, 
Οὗθι" 818. οἷῃ ἸΚΡΙΘΡῸΡ τηϊῦ ἄθηι Βοινγονῦ, οὗου 815 Βοϊδου δαΐ Γθανί σοι. Ἰλοββοι οὲο. 
Τῃ ἀἴθβθη Εβομποηπηρθι ἀθαΐθη 516 ΤΘησο δὲ ἀπ Ὀυηρον ἀθηθη, δὲ αἴθ αἷδ 
ΟΥ̓ ΟΠ Δ πΠρ' 510} τἱοιύοῦ, ρσοἰβέρο ὙΥΘΕν οῖλοη θοῖ. ΤΙΟΟυΙσοπαθ ὙΠ] ἀν] ρὸ ον Πΐον 
δῸ 0. θη ΟΥρθπθβ, (ον θοπϑαρίδίθ, ἀνδη  πρ] 10}. Ὑχάτοι 65 νοὲς τπιπᾶ ἀατοι ἄδη 18]] 
ὙαΓ ἄρ η. 516 χὰ ΤΠ ρ6]η ; 61 πιπξθ βομοἀοϑὲ ἀρα 10} ἀϊο ἘπρΡῸ] νοι ἴθτον ϑυμαη , 

6. ἰ. »- «"΄. Νοὺυς γυμνὸς ἔστιν ὃς ετελειωϑὴ ἕν τὴι κυτοῦ ὀράσει, καὶ ἡξιωϑη 
τῆς τῆς ἀγικς τριαδὸς ϑεώριας κοινῶνειν. 

Πθ πιϑοῖκία ψ ϑυπθμ, αἴθ. 8116 πηδέθυ 6116 Εἡπανἴοθ ἀρροϊορὲ μαὺ ἀπᾶ νοὶ 
8ΠΟπ ἀπηκίου ἀονγῦ]ς θοαὶ: ἀπνοι ἄδβ Ἠα]ΐθη ἄθν Οοθοῦα βένδῃ! σπᾶτοιι. ρὸ- 
γουθῃ δύ, ἰδὺ αἴθ, ἅ16 ἄπτοῖ 6] θβὑθοίσϑοιἐπηρ' νοΠ]ΠἸτοτησηθη πη μα ΒΟ ΟΡ ΘῈ 
δῦ, ἀΔβ 516 [ σοπ ἄθπι ΟΠ ϑηρ' νο ἄθηι δυχοη μοί νοὶ, 510} σαιδυεὺ 5 υβὲ οὐἰγθηπί τὴ 
πη ἄϊο Βομδημοῖν ὅθ 5.66186 βοιιδαβ ὑπ ἄδηη, ρ]οϊομβαπι 418 οἷα Τα ουρίαπα 46. 
ΒΟΙΠρΊ τοι, αἴ ᾿ΡΙπα τε τὰ Ὑ ουθοσριιθη. βομαθοη ἀδ.Ὲ πδοὶ ἄοα ουὲ 65 δθυνη: 
, 586 Πρ; 5 πῇ ἀ16 τοίποβ ἨΘυΖΘηΒ. 5] πἅ, ἄθηῃ 516 ὑγουᾶοη (ἰοἐῦ βοιδτθη (1, ὅ, 6); 
ἅμη11ὁ Ῥααϊαβ: 96. σθρθ Θαοὶ ἄθῃ (ἀοἰβὶ ον Ὁ Οἰβμοὶῦ ἀπ ἄον ΟΠ ΡΩΡασαπρ' ἴῃ 
Βοῖπιου ΒυἸϑημύη18, ἀδ α16 ΑῸΡΘη Θα 6." θυ ζοη [6118 ἡχουᾶθη τπιπᾶ ἴῃ ν αἴθ ἨΟΙ παμπρ' 
βϑῖποι Βουαπμρ ουκθπηὺ οὗο. “ (Πὐρλ.. 1, 18). 

τ, ., Τὸ τῶν ἀνακαινωσεῶν διαφοόρθον τοῦτο επιστευϑὴ τὸ τρέφειν τους λογι- 

χους, οὐ δὲ τρέφονται πρὸς τὴν ἀρέτὴην πλησιαξουσι, οὐ δὲ μὴ τρεφονται εἰς τροπὰς 
τυὔόατερουσάς μεταβαλλονται. 

ἙΠπὸ ΠΘρα δὰ} Οὐπμἃ οἶπον ΒΟ  ὑ5001106, 85 τηρὶπῦ ῬΘΆΪα5 ἴπ ἄοθη οτίοῃ: 
» θαι 610 Θαοἷ. ἴῃ ΕΘ πΘ τ Πρ' ΘΌΡῸ5. Θίηποβ" (Πδπι. 19,9). ΟΡ Πποπουππρθη" ποηηῦ 
6 α16 νϑιβο ]θάθηθη Ατίθπ 05 Δ Δη615 ὑπαὶ ἀονΡ νὸπ ον απϑᾶθ ἀ05 Ϊρ. (οἰβίθβ 
Βοβομοηϊείθη δοι, α16 αἴθ ᾿πὶ Ἠδ]ίθα ἄονυ (ἀοθοία ἰσόπθη ΤιΘ σου οὐδ] θη, τὴ 
50}. βϑ] υὺ ὑπ ἀπᾶθυο ἤδη μαϊθύϊρ' σὰ πϑπσοπη, απ δἰ 80 χὰ γο]] κου πιοπθπ 
Ἐυτοπη η18 Ἰζοπηθι, δα ἀαβ ἀον ποὰο Νθηβοῖν ἴῃ πηβ, ἄθυ' νου (ἰοὺ ἴπ ΒὙδτηπ ρ τοῖς 
ππ Ηδ Πρ το. ροβ μι θη δύ, νο]]οπᾶθῦ χοῦ ᾶθ πᾷ τυ" πϑο ἄθπι ΒΙΔ6 ἄο᾽' νον- 
Ῥορρομθη (ἀοὐ ον, ἄρσβοα Προ] Ὑγ" ἴῃ θυ 1, Τα δυμδ ἔθη Πδθθη, γο]]- 
Ἰκοιιτηθῃ ψοσᾶθη. ,Π} Παῦ ρορθῦθη Αγροβέθὶ ἀπᾶ Ῥυοΐδἔθπ ὑπ Ἐγδηρο! βέθπ ἀπ 
Ἡϊρίοα ἀπ ΠΘΕΡ ΘΙ" σαν Ὑ Οομάππρ' ἀθν ἨΘΙΠΠσοη ἀπ Ζππὶ Πίθπθη, σὰ Βδα 68 
Τιοῖθθ5 Ον., 18. ψἱ 8116 δἷπβ "γουᾶθῃ ἴῃ Ἐκ πηΐπῖβ ἀπ ΟἸδυ θη ἀπ ἤθη βοϊιη 
Αοὐὐδθ, οἷπ νου Ἱ]ΠἸτουλ πον απ, ΠΘοἿ. πὶ γο]]Ἰοτητήθποι ΑἸύον ΟἿ.“ (ΕΡΕ. 4, ιι. Β᾽}. 
Τα βρυθοποπα σοᾶθὺ πηβοι" ΗΘΙΠρον 16. ἄδνοι, ἅἄδθβ 186 γουβομιδάθπθα. ν- 
Βουοναηρθη" ἃ, ἢ, 416. ψουβο θάθποι ἀάθοη ον ΠΘῆσθ, ἄν ὟΥ οἰβμοῖθ πὶ 8. τυ. α16 
ἴα Γιοῖθον απ Τιθῆτον ἄθν ἸΧΊ ΟΠ 6. δι ύσθη, ἤθη Ζνγοοῖς Πα θθη, ἅδη Ὑδεμ ρθη 
ΝΑμνταρ' σὰ ρΘθθη, ἀδιΐν 516. σα ὙΟΠοπάπηρ πγβοθβϑη, [ Π]10, ἅ16 θορίουὶρ ἀ16 93" 
Ξροῖβθ πθβτηθη ἡ πἄ ΠΟΥ 810}. ἄον Ταρο πα", 616. 510} σὸν ἴπν δηνγοπᾶθη, τ 16 
σοὐ]οβθη Μθβα ἰδ η6}, πα 516} ταϊῦ ἀν Τσυ]θιτο ἀπᾶ ἀδπὶ Ὑ αρ ὨρΊΙΟΙ 6 οἰ] 886} 
ππᾶ ἀἴ6 σοϊβυρο Τρῦρο χὰ Ἰηροια ΤΘΌΘη. πἰομρ Πόγθη ΤΌ]]6η, αἷδ νουϑπμδουη 50} 
χὰ ἴσοι Βομϑάοθηῃ" Τρ Πρ Ταρ σὰ ἴῃ σθῖὶ Ὑ ουάθυθθη. 6. ΤΊβοΙ. ἰδὲ ρϑαάθοικί, 
ἅϊα  τσιρθ σι βοιῦ ων αἴθ Θοἰαάθηθη ρουαΐθη: (8 ΤΘῦθη Ἰἰθρὲ ἢππ ἴῃ Οἶπο8 
Ἶδάθη Ὑ Π]θη. 

8. «.ν. Νοὺς ος κεκτηται τὸ εὄχατον ἐνδυμὼ εστιν οὐτοβ ὁο5 τὴν δευτερὰν 
ϑεωριὼν τὴν φυδικὴν ἔχει, 

ΜΠ ΘΟονναπα θθχοιομμοῦ ΟΣ ΔΙΠ]ρομιοῖπι 1646 ΤΏ οῖτα γον 6 Ψγπαη, ἀ16. τνῖθ 
οἷἶπ ΝΘ 6] θοῖη αἀοροῦ σὸν ἴῃν βύθηῦ πηᾶ 1ἢν ἄθῃ ΑΠΌ]. ον βόππθ οπὐσιομῦ; 
Ῥθνοῦ γὸπ ἀον οΥμθη Ὁ πίοι ἄπτοῖϊ αἴθ βίθθθη Βεβομποίαθπρθη ἀϊδ Ὑοτνμῆνίο 
οαὐουηῦ βἰπᾶ, σὰ ἄθηθη (85 νἱουΐδομθ ΚΙΘΙ ἃ ἀοὺ Τιο  ἀθπβομδίοα ροιῦτί, πἀπα 860]. 
ἄϊθ Βιπποβοιπανγίϊοῖσα ἄθυ' Ἡαύθυῖο πηᾶ 16 ἘΠΗΌΠασηροι. ἀον ΤΠ νν Ββομ οὐ 85 Ἰθπθη 
ἄνοὶ Αὐίθα ἄθυ ΤΡ καπα πἰβ. πῖομὺ Ὑγορ  ποιηπιθι 51π6, Καηπὶ 5186 ἀδ5 Τήο} ἐπα Τήοῃξο 

Ανμππᾶϊαυρον. ἃ, Κ΄, 08, ἃ. έΐεε, αὰ Οὐ μοι. ΡΙΙΟΙορ.-μἰβέον. ΚΙ. Ν. Εν Βαπὰ 18,.ν 20 



194 ΄. ΤΠΑΝΚΕΝΒΕΈΠΟ, 

ἢ οι δ. αν οΣ ἱαϑῦ οὐ δῦ αὖον :ἰΔούδυθον ἔϑμαγο τ βου 

λον ὡς μανοδλου Ὁ ἰδρδωος βοιαν ὡο οὐὐοιαῦνι, οἷν. τϑύλδοο :ϑηαθοιο κροχο 

ἰδαϑῦς μοιο. ὀβνϑαοο ϑβι ὁ βαδᾶς οὺ τοι. οϑὰν ἰδωιλο μθο!!, ἐμὸ γρὸο τ βαΐας Σ 
ττρϑο ΒΒ μον ϑοίδιου [᾽6.5.,.5. ἑμὼν οἷο. σον, ἔρμο Ῥφο ὼ δα) μὸ μων 

93᾽ κα. ᾿ανς. τὐοιαϑιμα, ζϑοβν ας. (αν κο μὸν ᾿ς δα οδοος [κα] τἰδλαυξλο κριὸς, 5. Δοο 
ἰδδομθ ΚῈΞ ζοϑοδα ῥλυβαλο {| (μ ὡδ ομοΣ τῶν ϑομθο ἰαλιγο ἐμ. Κλ τ γ9 

δον οα ὠδϑον καδθος μοὶ μϑαυϑου μὰ δο τὼ βιαλβθιϑῦ νοὶ κϑὶ εἰδμθαςςς 
Δομ .ἰμανμοο ἰβομ μϑϑι 3 ζοθμλοὺ ον υκαγαϑυ ἱδδιρν οὐ (ϑ95 μδσο, ἔδοσδν 

μβϑα ΓΙΈ οἱ ὧς ϑλοΣ ὧδ Ἀς ὼ5ο. .ο᾽ο... . θὰν ἰαυμοο θυ, 

ῬῸ οὐ ΑΘ μοι εἰδοόμθας 7) βοὸ κυδιΣ ῳςοῦ ῥο οὦ ΟΣ τιον 9 
αι ϑα οὶ δὰϑῦ ΘΟ ΘΙ; τ ἰλια οὐ» ὥσαροῦοι οἶδ᾽ νος, ἄθαλο ιο᾽ο μ] . ἰοοὶ νον 
τὔνομϑλο τβαδαλ "ὶ φὐμϑλον ἰῷ μμον ο ἰδοῦν ἰομθ ρβας Σ ταὐτὰ» 
Βοδδθ ἰδαξ, οἱ [θοὸν χῶν. οἷς οἰδυυον ἰλαδον μος ομον δ ϑο τμβας δὺο 
θϑμϑ ὅλο οὐ οὶ, Ομϑλσδο ᾿ϑᾶν,, «Οόλδμβ ο ἰδοῦν ἰδδο " αν Νοϑῦο ονδοΣ »ὸς 

ὕμαν κδδοίος μᾶδ. οὐὐο δυο 815. (οἱ. οδοΐνο ἰθικᾶλο μια μαϑαθυ ἰδϑνς 
ιϑοῦνο [1.5.6 ὔὥϑι οι [ὦ δὼ σοιϑο Ως ἰΝαῶλ κἄ9. ῥο}ο ἡ μα δ οοὶ οἷο 

᾿5ιλοο .ἰοδαν οκο οος, μογβοο «ιϑομασα ας, ἤνκαῦ μά ο αο οὗἶδμραςςς ἱ'βδι 

το Ὑ5] ὁὴνς ρᾶϑοο 5 ἰαϑϑϑλαϑο : ,«ϑομαροαϑος,, μϑα μιβο ασρο 

φῊϑοο (οὐδιο. θολὸ ἰῶν ἰβαῦο ἂς. δϑαυξϑν τ βϑϑοι; «ϑοία λάθοι, Νὰ ῥ5ο 
ξιϑορλαῦ δῶν ομϑυλο : βολοιν β αδουδν : ,δοιλοϑιδο ϑομ αϑοὺ δ Κλο «ρδΆῖοο 
τπϑολο ὡϑδαδοο {7} μοὼν τὺ οἰμρον,; λα θοροῦ ὥβιοου. ἰγμὸ «δα οἷο 
ἰμβϑς κοΐ τίδιοκο μϑοίδνοο ἰδυγϑῦ μαον βϑαρας ωδῦν ϑμτοο ϑάρρννΣ 96] 

θα" αἰδομβας ὁ μόρου ἰδοιγαθ ὡρσδοο ρ βοοὶ μὰ. οὐόν τοῖν [κὁ ἰρο. μβο) 
ἴαθο . βαδᾶς 1) βαᾶας » ἰδιρϑν μχογ ἰϑαροὥ δ ϑμκοο κορ., οὐδὲ 

ϑιμ19. -ϑϑοδοὶν μὸν ἔξ θῶ κοΐ εἰδιαῦμο ἰλαιρκλιν ἰδῶν» ὀμδοὶν ἰδοθοο μυϑοδιν 
ϑϑϑδα μα οι. οϑοσαν ἡ οἱ ουαιορ βιδυὶνν μοὶ φΐ ἐμοῖν. [κό ἐμο Ποῦ ϑοοΣ 
κοῦ νοσὺ μα ὼ ὥὥκοϑ ρου νωοὶ μν ραλθο ὡο [[ατλαυο)ο «] μμϑϑο ἢ} 
νοὶ ἰοομρ ἰο οἰδμο μος βαυλθο» Νυΐ «οἱ δι ᾿αχιοο ᾿ς κω 9. ̓ Ξ 

κῶν ΠΤ ΕΥ, οἷο “κῶν. πα ῶο δὸ Νῶο «δ ν ΘΟ» υοἱ «να 9 μβϑαῤ 

᾿μαϑαϑ δδο ἰδϑασὺ 9 εἰν εραος μὸν δῦ. Ἀϑύμλν μὸ νοΐ ΔΝ οὐ τ τϑ .855 

λθοι ἴμοςθ εἶδα, μο μια δῶν 1 ἰδδις, ϑὶ φῶς ΝΑ ομθν οο᾽ ελΘ ὁ βλάκαθοῦ οἴμεςθ 
ϑμεο εἶσοι ἰμοοϑ ἰδβδδο μοὶγ (οὶ οἱ μοὶ βμβάκάθου ἰκδαΐ ομοοσοα,, ἰδαλο ῥοΣ υοἱ 
ει ῳ 9) 6.0] δ. ἰοὺ (οὶ Ῥδα οονο. οἷα. μἱ κύο Μ᾽ τϑοῦ, πνο μοι }.5.,9] 

δῶσ ἰδδα ον μοὶ [οθοι «θίο [κϑοὶν ᾿ μέάμϑον βα ον μα νι. μα ϑν Ἀ5- ἴμεθ -ϑοδοὶν 
Δ τχροΣ ολα αἱ ἱ Μὲς μονας, μορθ δ. δῦ ροδδολο Νῶνους ὀιξοξμδαςςο [κα γαΘ 
τοϑὶ ὁ ὡς »αδαὶ Ῥτωοὺ μον κοΐ. οἱοοννα ἊΣ οἷν, ἴοο υολο "μους 

ΟΞ 
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ἴπ βίο πῃ] βοιδιθη, ἀδ5 Ῥαβ5Ά} ποῦ ἔοίονη, ἄὰβ Βνοὲ ἄθβ ΤιΘθΘηβ πίομξ δϑεθη. 
Ἄν θη 5186 ἅθῸ} γονῇ ῦ ἀπτοῖι Ἰδπρο8 ἀβθθη πη βοπείϊρα ΑβΙζθβθ αἴθβα γίον Προίζοη 
ἄο5 Βύβθπ νοῦ ἴπσθπὶ πη οπἐήουηῦ Πα ὲ, ἀλπη βίοιιοπ. (ποο}) αἷο ΗΙ ΠΟΙ ον ΤΙῚ- 
ὙΓΙΒΒΘΠΠΙ Ὁ ὙῸΡ ἢ ππα ν θοῦ ροα ἰπτὸπὶ Τήρμξο ἀ85 Τήομς. Π16 Εν Ἰτοπηξαῖβ, ἄϊο 
α16 Βούγβομθαπρ' ἀν Ἰζὕνρονννοἱῦ οἰθὲ, πθπηῦ ον φυσικὴ ϑεωρία. ἌΘηπ αἴθ Ἰοέχία 
(θναπα νὸν ον Οσπαητ Ὁ ὙΥΟρΡΌΠΟΠΊΠΊΟη ὙΠῸ, 5ο]διιῦ 516. βίο βο] 5 ἴῃ 1 οί αμεῖς 
ἀπ αἴ6 Τν]κοπη πΐβ 46. ΠῊρΡΟΪ ἢ πο} αἴθβοιη ἱκοπηπιῦ 516. σὰπι ΟὈΒΡβύοῃ. ΒΟΠδαθη, 
γγΪ6 τπὴβ 66. ΗΘΠἾρο ἴῃ Ὁ]Π1Θὴ Ἰζαρίθο!πα οὐ νι, 93 

9. το Ρ. .«ἅ. [πὰ Βο]ροπάθηῃ ΒΘ] 6 σῦν Ὁ ἀπ5, δ (ἰ βομόρ!α. ἴπ (ἰθβθιῃ 
ΤΙ θα πῃιηῦρ]]οἢ. χαν' νο] θη οίθη ΤΕ Ἰκοππύηῖβ Ἰτοησηθη Κὔμπποη, θππ δι ἢ γοι- 
δ] ΘΙ ΟΠβύγοῖβο οἶμον ὙγΟΙβον 15 ἃ15. (ν᾽ ἀπάθνο. 

Ἐν τῶι μελλοντι αἰῶνι ἢ τῶν λογικῶν ἀγνοία τελευτησεται περισσευσει ὗε εν 
αὐτοῖς ἡ τῶν διαφορὼν γνῶσις ἐξ ὧν ευὐφροσυνὴ τε καὶ λυπῇ ανατελει, ευφροσυνὴ 
μὲν τοι σπουδαίοις λυπὴ δὲ τοῖς ἀμεξλουσιν, 

ΝΟΡοη ἄον ΠΟΙ μσαηρ,, 16 Ῥαῦ]αβ ἴῃ αἴθ οσίο ΚΙ]οιάοῦ; (πηβον ΕἸ ΚΟΠΠΘη 
ἰβῦ ΘΠ ΟἸκυγ ορὶς ἀπ ἡγοπη αἷθ. ΜΟΙ]Θπάππρ' ἰτοιπηιῦ, υὶρα ἀδ 5. ΒΘ πο τυσουῖς δα μόνοι" 
(1 ον. 18,91.) δπϑ με] ππιβον Ἰζαρι 61 ἀπο οἷπο Δ Δου]οραπρ ἀν οὐ χδνοίθη ον 
Ἐπαπουηΐαπον, α16. βἰοἷι νο]]Π]κοιηπιθπθ ρϑΥ Ποιὸ ΤΡ ΓΘ πη ἐπ18 σαβο νοοῖ θοη, ἀπ ον 
ΜΘΒΔΙΠΙ πον, α16 νο]] δε παϊρο ἀπάθεια ππ Ὑ᾽ ΟἸ]ΠἸΣοτ πο πο ἴῃ ἀἴοθθοια ΠΘθθη μὰ 
Βαβιύσοι νουροθοι, Ὑ7681] 516 516}} σϑιβύι το Βοίρη νου βο νη 61, Νοίπ, ἴΠι ΕγΟν] νυ} 
»ἴῃ (δ᾽ Ζα]ε ρθη 610 πὔν αἴ ΠῚ ΒΒΟα ον ἄθι Δ ΟΡ πη ένγοβθ δὰ, ἀνέ 
ψοιυβο μάθη. ΘΟ 161 ἀπ 1 οι, ον ὐνογάθη 5186 ἴθ πομοπι Ια βα Τὰ] το η5 
ὍΣ σου Βο Ιδθποη ΤΠη ΒΟ 166 ρΟΥΙΠΠ6Π“, ΟΣ α16 (Ἰογοομέοι. ἀπ ἀγον αἴθ 
Του ον, τγοῦ αἷο ΔΒ παἰξσου. ὑπὰ τσοὺ αἴθ ΟΠ ΘΙ] ρον πᾶ, ἀους Ἰτοππης 
41168 ΟὉΠοῖπιο ἀηἾ5 106}. [πὶ (ον οι θα ἸγοἸζοτησηθη 8116 Ψ ΟΥ πα λγθβθη γο]]ΠἸκομηπιθπὸ 
Τρ κοπηξηΐβ, ἅ16 Πἄπηοπθη ππᾶ αἴ6 Βὄβοῃ οὐ παἰΐθη βἰθ χὰν 08] πηᾶ τηϊδϑοη αϊα 
ΟΟΥ ΘΟ ]ρ το (ἀοξέθβ Ἀπ τ τοημθη, ἀἴὸ προ ἀπᾷ αἴθ Οπέοη σὰν ὕομπο υπᾶ 
ἴγϑιθπ 510}. ἴπ ἄδιη ΘΥΤΙρῈπ Τλοῖο6 ὑγθροη ῃγὸβ Εἴον Ὀο εἰρέθη ἘΠΟΣΒ. ἴῃ ον 
Αβίζοβα ἀπα 1μσὸν [6086 χαπι Ἠθυγη; Ἰοπὸ ἀδρορθη βίη πὰ ΤΎΔΠΟΥ πἀπᾶ (π8], νγοὶ] 
516 ἵἰπ Ἠοβαν: ὑπ ΤυβρΠον ὅδ ΤΡΊΒΟΙ. Τιθθοη νου ΖορῸπ, ἴπτοπ 1, οἰ ἀθηβο μα  ἕοα 
πϑο ρα θ6ι. ἀπ σορθ ἰθσοι ΟΠ ὔρ οι: 510}. θυ Ποῦθη. 

10. «".- Νὸοοὺυς ἀτελὴς εστιν ο5 ξτὶ χρειῶν ἔχεὶ τοῦ πληρωϑηναι ἐν τε τὴν τῶν 

φυσεῶν τῶν χτισματῶν συνεῦξι καὶ ἐν τὴν πρώτη! ϑεώριαι [ατινὰ ὃν τουτῶι τῶι 94" 
ὑργανῶι κτασθαι δυναται. 

ΕΠπῸ ἴπ ἀν ΕΡ]κο τ ἶβ ποο]] ΖῈΣΠἸΟἸβ θη θ ἀπά ἀπ γο]]Ἰτουισηοπο υπαμτί 
ἰδὲ ἀϊθ, α186 ἴπ ἄοπι Ὑδυβε πα πῖβ ἀον Ναίθσθη ἀον ἰθβομόρία --- (ον ΚῦρρονΠοποη 
πη ἄν Κὔνθθυ]οβθη --- ππᾶ ἴῃ ὅδ᾽ οιδίθη Εἰ Ἰγοηηίπῖ5, οΥ ἄον ΤΥ δ, ποθὴ 
ΖΠΠ ΘΠ ΠΊΘ ΠῚ τηπ}8, Ὑγᾶ8 516. ΠΡΟ ΠἸρβοι Τ010, (85. ΟΥραὰ ἀθ᾽  ΟΥ ππ ΤῈ, ΘΡ ΘΟ θη 
Καππ, ὑν16 ρ βου Ίθθθπ βίθηῦ: Ὑ]6 ΒΟ]ΠΘῊ 816 βἸΘαῦθη, Ὑγόπη 56 πἰουῦ Πὔτθη, τγῖθ 
Β0116η. 886 ᾿ὔτοι ομπ6 ῬυΘαΙΡῸΣ Ὁ Τὴν ΟἼδαῦο Ἰκοπιπιῦ γοπὶ Ἠδνοπς (Ἰἰῦτα. 10, τι.17].Ψ ' 
Τα ηδοῖ Ὁ] ΘΙ θΘιι ὙΠ}, ΒΟΙδηρΘ ΨΥ} ἴθι Ἰοθθπ πη 8π ἅϊ6 Τ οἰ Βοββίππο ροθαηᾶθδῃ 
Β[Π6, ἹΠΊΠ161 πΟῸῚ Ροα  ρ; (468. ὙΥ ΔΟΙβυππ|58), ὑγθπῃ ρἸδίοι. οἷποῦ πὶ Ὑ  Υ  ] 15 
ἷπ ἰὸν Τὐρὶκοπηΐπ!β γο]]Π]Ἰςοπηπιθ β6ῖμ 501106, 501 08ὲ ὑχοόθη ὁ ῬααΪα8Β. ἅμ η]10}} δοίη Ϊ 
5011{6, Υῖο οἷ" 56] υδὺ Ἰουνῦ: ὙΠῸ} ΒΌΠΟἸκυγ οῖθ 6. ΟΡ Ιτοθπ ἢ. Ὑν]Σ πη ὙΠ" Βομδιιθη. ννΐθ ᾿ 
ἴπ οἴποηι ΞρΊθρ6 1 τ (Θ᾽ πῖβ, ἀδημ ΔΌΘΥ Θυσθημθ ἴῃ 685. ν]8 10}. ουκαπηΐ Βἱη" 
(1 ον, 18, 9,1). 

ἸΠΕ τ Ψ" Τη» πολυποικιλὸν σοφιῶν τὸ του Α. σῶμα εδεξατο ἐν ὧι ἀνετειλεν 

ἡμῖν καὶ ἢ τὴς αἀγιὰς τριαδὸς γνωσιξ. 
ΤιΟΙ ΒοΖοομποὺ ἴον 418 ῬῈ18 ὕσὸ ἰοῦο (88 τηθηβο!] 6 ῃ6 Ὑ Θβοη ΟΣ. ; ἔπη] ΊΟἢ 

δὲ 65 ἰπ ἄδθπ διουξοῃη: ,(Ὧ88 ὕγοει ταν α Ἐ]οΐβοἢ " ππὰ Ὀρθομοὶ ἀΐθβοη ΤΠ Οπρ6] ἃ 
80. ΨΙ 1οἢ ἴΒπ ἴπ αγ61 ΤΆρΘη 1046: ΔΆ θΒαΘπ; 6 τηθϊπΐθ ἃῸΘΡ. ἀθη Τοηρο] 
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96)... (βαδϑν ἰυῤὸν ἃ αἷς ἰοϑα οὐ! δας μα  ἰλρος μον τ μαλαθ ἔλαθ ἰδῶ. ἠοῖ ο 

ϑλϑ οὐϑο. μαϑϑαςςς, βδναλο οὔλο [3] ΘμϑΣ οόρο Πδυοος, ὀβοςς ὁ ομ5 ὀνβοοΣ Ὁ. 

οὐ δαυςο Πα Ω.) ἰὸν οἷο ὡς ΝΣ οἰϑο οἰδδιο ἰδραδν ἰδβαχοο οοῦν9 

οἷο. λαγαον μυοῖο ἰξϑο 15] 3 αθϑὸ ογλαϑ αν) τθιο ελνον ἢ ῥα 59. εἱο οἱ εδαῦνν μι 5 Νι 

Εωοϑ μϑ ζϑοῦ ,5..9 οἱοῦνο ὁ «Ὁ θὰ) εϑοβν Ιαυάτο. θα οἱ» μοΐν 

:βαυον μΏ} θαυ ρὸ τως δ. δο Ὅοο ἰδλαξϑ οἷο ΜΒ} οὐομο μα γαοΣ 

:κόῴνοαα ἂθο ὦ ἃ 9 λθο ἰδα  Ἰαδλα δὺο ὀδο9 πον ᾿αϑβαδλο ομϑοῦ 

οιλαυ λοι τἴρρος οο. οἰκο, ἰὐξϑ ϑοῦνο ρεανιΝαθοο ΟΝ δι, κΘ ϑβϑαλοο 

«κ᾽  μαϑῦι» Δ} ραν ϑρβο ας ὦ οἷ. ἴσοι ἰλοιο ἰμὰθὶ ἰϑϑο ἰομῖῶν ΚΣ 

«ποῖ» ον ἐγ). --- δ ϑιοΣ κϑαλο δύ λα αϑ ἰδωδεὶ ΝϑίρΣ οϑὲυς θόλο ἴμρας βθο 
90). θόλο ΠιολαυνοΣ μῦ ρῶνομϑ ἰίομθας ἂπ ὁ ΜΡ μυΐν δαλαθὸν» μα! βθος 
"9 βγαθν ὃ οἱδνϑ ἀνϑθοῦ 59 εἰλανς «55 ὯΞ ἂν ὅλβϑαο Δ οκαϑ ἰδωδο Ῥω, 

Θμϑ ὑληο μα ὑϑνθαλον [59 : [οδνύομπο ἰΐομν μόο ομαϑν βομ βδαγ Μ᾿ τῆν 

μωΝ νι, ἰβαδλῶς, κοι. κ᾽ ΣΝ ΕΣ λαῦο. ὁμαροαξῶν, ἰυϑλθονδο ἅὶ ἰςν.}) 90) 

ἸΒν 5 ᾿ς ϑϑ ὀιβο  κορν ἔδλο μὼ9 ᾿οὰ) ὁμσδαιδδαθν . ἱδαορο 

ΘΙΞῚ ἔκβαχοον ἰδὲ} κῶν οὐ; βαδοῦ βομο μα σοι ἢ --- δὴ» ἔμβας ᾿οῦβδωο 

εἰλοοδαν ΘΝ ΝΟ υβαμθλο ἰο Νυΐμυλο (δὼ ὁο μὸ μὰϑ θυ ϑοἢ, τοβνο εϑμδλο 
το  ΞΝΟΣ «99 «σρῆνι ρον οἱ . (ασμϑ οἷο) ΟἹ αι ἸΝΆϑαΣ,. οὉὦ ΟΒΙοΣ «ο 

θόλο. κϑούδιροο βοαῖς ΙΝ ρῶν ΟἹ δος. ἰραυλονν ονον, υοβνοΣ πομρ « μα) 
ἰδάϑῦο ᾿ϑμαν μςϑνθον Ῥαας Μὴ ιϑοίίο. ἀονγ ϑιβασιθ βοο ΠΝ» 

οπ" βιϑοιῦΣ θυ ᾿Ῥ'Ν αν ϑο μιν βαδοῦ ιϑίο ϑοιβὺ βαᾶας 7 μὐοίλο .μ.5 ξμϑνο 
᾿ϑίο τιοὶν ΟἹ ον ἰγο «θοῶς, ἈυςοΣ οο) νοἷο μοι 5 τ. ἦϑμϑο Ὁ ϑο οἷο 

ἐμ ιν, βοϑϑαϑδνο εἰ Δοονδαν ἰδδαλο τοδυΐ ὁδοὶ σιν τἰ λαύρα μὰς ἰδϑα θῖν» ΟΣ 
μομ5 μος οο δ, ὠμδλι όδο Ιωβ βοο ἰλαλθο τα. τϑϑ. ἰκϑυΐνο τοῦ δθο Ἀγ ὀδοσμϑ μβο) 

τον Ξδῤ ὦ. ἊΝ τἰλομκαν μ ομθ κυϑμν ΝΘ ὡὸ [κου γος τροαα. 
Ανο. μια. γο 2 Κ» ἱδδὸμθο Πανὸς ἐ μὸ {0 ἰΔο! 5 }1Ξ9 ἴω μος ἴρϑας το. 

μων δλασος ΒαὰΘ ὁ ΝΣ θθϑ ϑο, γοῖνν τ έϑμο οοιορϑϑ., «οἱ 
99) ἐδ) . θοῦ, 9 μϑα ἐς τροὶν νοἶἰο κορρ κροῖς αν} -οιοδοὶγ Εϑλλο μὰ τ. 

ΜῈ ἰοῖδν οἰδοασν τ μΣΙ ἱπρς μθν υἰμβδλθν ἰοβν. ιν μβᾶδϑ. οὸ [᾽ν ὡο ἰοον λϑϑϑ) 
Ἄααο ὅρα μᾶνας ὡὸ ἰοο δι) ον Κααθ κἀν ἃ νος (θα 99}} : μαγαϑ 

ἔγομθ χϑς ὀμβου κύον ἔλλο μκκ9 Σαν» ὀ!α δια διϑασνν, : ζοὶγ τον ἔγοιο. ὑϑο (βάμαθο 

ϑέβομς τίδωεθ ροῆνον ἰμθαθ ὡοοδοΐν τοις ὦ} ὅλο μα πο :ἰ[βοσδσδοο 
ξομοΣ ἰδῶ ἰοδὰν ϑαθαα, Ὅλ δον τον κραθ οὐϑὸ οἱ εθῶςς, μὰ ἰοομ» 

Ξὶν μος κῶσο τ θαλας [Ἰούδαν μδιαθο οὔνο μϑος ας Ἀν. Θ5 
Δ Δ μδγαοῦ θολ θϑι} σμϑον ᾿ς ββοοδδο ἐμ τον 5 ῳὸ ιβοοδῶο ωοιονν οὶ) 
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βοίπμθβ Ποῖροβ" (01. 2,19...) ἃ, ἢ, Τιοὶθ ππᾷ βθθῖθ, ἄθι. ρᾷμσθ Νθηβομ 418 σὰ- 
βϑιητηθηρδβούχἑθ Τ ΘΠ 06]. 30 Ὑ}11 οὐ δυο Πἶον βᾶρθη, ἅ16 ν᾽! Προ ΔῊ 615]1610 
ἴῃ χοῦ ΟΠοπάππρ' ἔα βὲ τη ἀἰθβον  ε]ῦ πὰρ ἴα ΙΒ μοὶ ἀθ5 Ηθυτπ, ΘῈ Π 
1ΒΤΟΙ πιΠ Υ ΤΟΥ Β ΠΟΘ Ὑ ΟΡ Ὀἱπάπηρ, τοϊῦ βοῖπον (σἐἐ]ιοῖξ, πϑοῖι βοίποιῃ Ῥ οσίθ: 981168 
ἰδὲ πη γοπ τπρθίπριῃ δον ἰἰροιρθῦθα ϑνουσάθη", πὰ αἴθβα νἱθ! ἔποῖθ ὙΥ δἰ 561}, 
416. ἴδ Ηἰτητη]βομου Ιἄομθ ἀστοὶ Ὑ ΘΥτ ΠΕ] ππρ; ἄον ἸΚΊνοῖο οὐζοππθη, αἴὸ πᾶῦ ΟΣ 
ΖΌΨΟΙ ἴπ 50} οἰπροποιησηθ τπιὰῦ ἄδπ Ὑ υπαπήξνγοβοημ μϑοδηθατ, ἄθηπ οἷ 1Ππ|π| 
ΜΓ Ο]1}6. ἀΐθ σάησο ΕἾ] ἡγοΐπθὰ πα ἴῃ 1] βἰηἃ 4116 ϑομάίσα θυ Μ οἰβμοὶν απ ὦ 
ον Εσϊκοπηΐηΐβ νου θοτροπ" (0 0]. 1,19. 2, 8) ἀπ ἰπ ἴμπὶ ρσἰπρ ἂπ8 πὸ} 616 ν- 94 
Κοηπέπὶβ ἄον Τυϊηϊτῦ δα, ἃ15. ον βοίδα!ν τγατᾶθ οὔθ 818. οὐ βοῖπθ {πηρὸν ἃα8- 
βαπᾶϊα δ θη Νδμηιοι 468 αὐ οϊδίπῖροι (ἀούξοβ χὰ ἐδαΐθη; 50. βρυϊοθῦ 61" 65. 5018ῦ 
ΔΒ: 108}. Β8)06 ἀοίποι Νάπιθπ 4110π ἩΙΟΠβο θα. γουϊεϊηδισ  " (01, 17, ο) --- Ἰτασα, 
οϑιβ βϑίπδυ ΕἾΠ]6 πάθος ὙΥΣ 8116 ρΌΠΟΙΠΙπιοη" ἄστοι ἄδπ ἢ]. Οἰ οἶδέ, πᾶ μᾶθθπ 
αἴο Εχβε]ηρο οἶπον βὑποἰκυγοῖβεθ Ἐτ]θπομέθπρ οπιρίβηρθη Ὁ18. ἀπῇ ἄρῃ Τὰρ ον 
ΑἸΡοΥβίθηρ, ὅπ ἄθπιὶ 81105. ἀπΐο ἀη8 ἰθου ΒΟ ΥΤΘΏΡ Ο. χὰ ΤῸ] τγογᾶθη τϊρᾶ, 
Ἰορ]ομο5. Βορίπιθπι δα ιῦνοι. ππαᾶ πὶ ἀπ (ΠΤ) βοῖπμθ ἰὑυ]σθηηὐτϊθ ΠΟΙΊΒΟΠΘα νᾶ; 
ἄδημ ὑγουᾶθη 8116 (ἰδβο ιδρεο βοῖπον ΗΘ ΠΟΙ τοῖν σὰ Εβοη. Ἰίορθη, τνοῖ] δ ταΐθ 
ἄσπι ἀοὐ!-ΠΠοροβ νοι Μαξίου] 61} ὅπ ἔτ ουσρ σου θαπᾶθηῃ Ἰδέ. 

12. (... Νους τέλειος ἔστιν ος τὴν ουσμοδὴ γνῶσιν ραδιῶς οιος τε ἐστι δεχεσϑαι. 

Ἐππὸ ψουμαηΐῦ, ἄϊ6 γου πὰ] πἰβυϑ δῖ ἀπ πὶ Ο]ΟΙοἸτῖβ (4. πα, ἐν μυστηριωι) 
ἅϊο ὙοΙΠΚοπιπηθα μοὶ ἰπ ἀΐθβοτθ γουρπρΊ ΟΠ ΤιΘῦθη Ὀοβιἐχὺ ἰδ αἴθ, αἴθ αἴθ 
ϑβϑι Πομ 6 Εν κοππίπὶβ θοῖπι Οοθοὺ Ἰοῖοπε Δα ποηγηθη ἔαππ, ὑγθηπ 516. βοὴ. νοπ 
συ Ζουβύγθασηρ βαπιπιοὶὸ ἀπ 11:6 ὅ6 616 οἢπθ Απιβέσθηραμρ;, 16] Ομ, 5101}: οὐἹοποιθοῦ 
ἀπ [6 (416 Ὑ οι.) χὰ} 50! ρθη Ππαδιο Κοπιιαΐ, τγθππ ἴῃ Ομ τορι ἴῃ ἴῃ ἼΘΠῸΥ 
ῬΘΒΘΠροηᾶθ ἀπδΌΒΒΡΥ ΘΟ Ώ] ΟΠ. ΟἸὰπα δαξρϑῦ. 

«κ΄. Τὴν τῆς ἀγιὰφ τριαδὸς σοφιῶν δια τῆς καταβασεῶς αὐτῆς τὴς προς 

τὴν λογικὴν φυσὶν ἐγνῶμεν καὶ ὃν αὐτὴι εδεξαμεδαὰ τὰς ἀποχρυφοὺυς του πατρὸς 
αἀποκαλύυψεῖς τε καὶ τοὺς τελείους νομοὺς πνευματικοῦυς. 

Του ΠΙΘΒῈΡ ὙΘΊρθ586 πιομῦ (416 Ζοίομοι (16 οἴπιζθ 1} οὗθι" γϑροπὶρὺ ἴπ ΟὙΠΡΡΟα 
νοῦ ἄδθῃ οἰησθίηθη ἹΚΑΡΙ οῖπ βύθποη ὑπ ἴθσθη ΤΙΠμ8]} Θηρθροα: ἰ - (Τοςἐμοῖ!, 

-ΞΞ Επροὶ, ς" Ξξ β8οῖ8 ἃ, μ. ἄον ρᾶῃχο Ἡθηβο. οὔθν. βοίπθ ψουπαπῆ, αὶ τς αϊο 
ΒΟΒΡΙ, ὧν τ αἴα Πϑπιομποπ. Α116 αἴθ86 Ασίθη ἀον Εἰσ]σθησ πὶ σοθοπ ἀπῇ ατοὶ 
ἷ“ανίοῖς : ἃϊα ἘσΙτοπηἐπ8β ἀον Ταϊπι δῦ ππᾶ ἰῃτῸ5 ΚΘ π5 ἂπ ἀπβ (τ ΟΠ Ἰβίο]ορ 6), 
αϊ6 Εὐϊκοππΐπῖβ ἄθυ τόν υ]οβοι ͵οβοθα, Γ᾽ ἘΠηρΡῸ], ΞθοΙθη ἀπ Τβιποπθη, 1 ππα 95" 
ἄϊο Ερ!κοπηὐμῖβ ἀον Κὔύτροννχο!θ, χὰ ἀον δποῖ αἴθ Εὐ]τθηπίπὶβ (6. ΘΟΒΡΠ σοι ῦτι, 
Ξο ΒοΙομνὲ δ τπ8 ἅποὶι ΠΟ ἴῃ ὉπΒιοπὶ [{αρ 1061, ἐΠπμ]Π1οἢ τῖὸ ἴπ ἄδπὶ νονῇου- 
βομοπᾶθῃ οἰ θα, 16 ὟΥ ἰοῦ ἀν Οοὐΐμοιῦ ππα 16 ὉπουΓογβ  ]166 ΤΊ Ἰπτοβ 
ὙγαἸίοπβ --- ψῖο (οὐῦ ππθ ΒΌΘΕ ΠΟ ἀπ γουθπ0}110}. πᾶ νἱοϊοβ ον πᾷ ἴῃ ᾿ 
ἄϊοβου ὟΥ 61} σοιιδομ μαῦ, τῖθ Γ᾽ τΠ8 πὸ ον ΕὐτΖιθμπηρ, ἴπὶ ΤΘθθη ἀ6ν ἴ]π- ᾿ 
τοϊπ]ρτοῖν ἴῃ ἄο᾽ πόποι 61} αἴθ Κ6]]ρ]κοῖὁ ροθθη ρα, α16 ἄρῃ ὙΟΠΠἸζοτατηθηθη 
ἀηδίθμί, πὰ 6." ΤΠπ5 δ Ό ]Π1 Ο ]τοῖν, ἀν ΤΠ Θτ ποτ] Ἠ]κοῖ Ὁ πη ἴῃ Ἰγτ αΊΒ]οβον ἔτ- Ι 
Ἰκαπηΐηῖθ, ὑπ τῖθ 6." Ἰθάθημ πϑοἢ Βοίηθη Ταΐθη Ὑορηῦ --- αἴθ86 πην ον] ΘΙ ΘΒ ]Π1ΟΝ6 Ϊ 
ὙΝ δἰβιιοὶ μάθοι πτπ ἄπτοι 1ῃν Ἠδγαρβέοίροτι ππν' γ τη ρα. Ναίαν, ἄδπὶ Εὐσϑύομ Ἷ 
ΠΗΒΙ65. (ΘΒΟΒ] ΘΟ θΒ, Κϑηπθπ σϑ]οσπί, ψῖθ ῬαῦΪαΒ βασέ; ρίχα ΟἸΒηθα θη) 85. βού Ι 

ΤΠιχαίϊοπ πὰ ἄοπὶ Βομῦρίον. ἀ685. Α11] ψϑυθουροπο ἰϑῃοἰτηηῖβ, ἀδπύ (ἐοὐδοβ τ 1088 
Ὑ οἰβμοὶυ ἄσπτοι αἴ16 ΚΊτοΙΘ ἀθι Ἰἱ πη] βόμθα Νβομ θη απᾶ ροίδη τῖσγᾶθ, "16. ΟΣ 
85. σου ΑΠΒΟρίππ ἂπ γον ουοϊξοῦ ἀπὰ ἄδηπ ἴῃ ἄθπὶ Ηοσυη {, ΟἿν. δπβρο πτὺ 
μαέῤο! (ΕΡῃ. 8,08). ,ἴπὶ ἴδτοπι Ἡδγα βίθίρθη σὰν γϑυπη ρθη ΝαύαΣ Βαθ θα. ὙΠ] 
(516) οὐκαμπῦ, ἃ. ἢ. τη αἴθβοπι Ἡδρα βίοίσθη ἀπ ἰπ αἴθβον νου ρθη. Ναλαν, 
ἀοπὶ Ἡδυρίθ πρβτοβ ΘΙ ΘΒο ]θο  θβ, ἄπ ΤΕ βῦρ θουθηθῃ. 8116} ΟΟΒομΌρ ο, ἀθη. ΟΣ ἀ0᾽ 
Ἔίτοιο σῦπὶ Ηδπρίο ρα, π᾿ ἄθπι 8116 Ὑ δἰβιοὶν νϑυροσροι ἰδὺ ὑγορθα ον Εἰπ- 
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νοΐ ν᾿ ρλλλϑο ΚΑΘ γθὸ. αὐ γκάλθο μβὸ ὐὐὐας }ν μοΝ ἰὼ μὔοδμο βοαΐο 
95" τὰ υϑίο μὲς μίο.. 9} μὲ ὡοὴ ον κῶς βυυοῦου. ϑοβνο μαάκέθας, σα Νοιλοΐνον ἐδοὶν 
μας δα» υυκῦ» ἰδδέρααλο ἰδοοαοςς, λα υὐοὐ» μὰ. βουᾶϑουο ἰϑραο κὰν 
οἱ .- Θὰ ἰΔούΝβοΣῦ αασο Κ5οὰς ἢ] : αλις «ς. ο.9 λωίμλο ονο Ιωβ 3ο 

ἰμεΐ τς μδν μέρα μαϑ. ον μον Νὴ μα θον νον Μὲ βοϑαϑαυ ἐμαΐν ΜΔ] μν «μοὶ; 
ὀΐος ἡϑομ ὦν ὼς «ὐμοὶ ΠΝ «15) -- «οὐ Παρ οο ̓ ς. ᾿ααα ὀΐβιλαυ» 
«ρον ϑο, ὧϑἱ ο. αδαλῶνο ἰδοῦν ο ἰδ ̓ς ΟἰδποῦΝ ὡϑλοϑὸ μη τλά’ϑος. 
ἐόμαϑ ἰακουν βοδν, σαι, ὧο οόδοο ἰν ἰομβας ὧὡρ ἰμκοου; 9. 459) 
δα, ἰδδουγο ἰδ ἐγ ὀι!αἴλο ολ9,, τον μι ς ὁμδμ γον μα μην θυ ῥοὸ 
ῳο εἰδνο 2555 δλδαδ ὀμδῶν κῶνον τ αλδῦ ἰλασυξοο κῶν ο εἰδλα) «οὐδ 
τῦϑν ἡ μοι δόρυ [δὴ εοϑμϑῆν ἐμὰς ο ἰδδαυδδοο μὶμο : φ1αν Μ») οουἱ ἰΐμμβα 

" ῷ μϑ οϑ ϑο τους 9 ὦ ρα 5 οοὐ ᾿ϑλδο [κλογ ουἹουδνδα ροῦν τος. ὅομϑο 
μοι} ὀμδθοσαν σομΐ . ἐϑο τον ἐμ τῳ5... }}γ οῃ αἴδο «οὐνδῷ οοα δ)! μέϑο : 6.6.9 
ρος νας ο δι αν ἰδδορν οιο δ ὶ ὀβνώλνον τἰβομβὶ ορροὶν »οἱ οὐ» οὐἱ ἰδ 
ομθας θαι μοὶ ᾿ρο - ἰϑοαλ δὸ θ᾽ φοβϑῶσ ᾿ μῶν κῶν οὶ, δον μοΐγ -ϑὶ 
Ἀν ἀζορ . σον αϑ5. οἱδαδο οἱ αὐὐὰϑ μοῦοῦ τἰκα. ϑομδο ΝΒ θα 
9 ὡς οιαλδι θν  λασλον ν9 ᾿ς μι ᾿κοὶ ο Ο1μῤ9 Οἱαιρα,οο,. διϑοδνα, 

οδ᾽ ὀῆνκον ἐνὶ ὁμδυι ἤΐρθας μαθνος νον μον μαῦ υΜ}5 μὼν αὐθοιν . 90) Βοακθ 
ἰμὸ Ὡῶς ἰγοὶ δ λλο ονὐοιαλοκοῦς, ϑυροΣ σοῖς ϑλον μοὶ -- :-ῦῶῦο ΜΠ οδ 
οας 9 ΜιυΣγ ομϑο ἡ βκαλυ ἰδαυο ἰδ ἦγ (αθν ὀμδαῦ οὐκ δι οῖον, «ϑοβν. 
οὔνο δ. μα ὡϑϑ]ος ϑομθοο. θοῆς μθο βαα 50 ομο ᾿ς 9 ἤκροΣ 
ὧδ τ τ δον ἐροΐ, ον ἰγοὶ ἐμοὐδλατ Ναωδ δὶ ἰροὶ τίλμρας μὰ. μκ9 ..5 
ΞΩν ἰοῦν ἰδ ξῶν οἰμκώ ἰδ μογ. ἀδ},. τίδοαων ἐο ἰδ ὅν ἰ καὰνν ομὐῦ 
ΘΚ ΩΣ δῦ ϑοαν, ἀνοιιο. βοᾶν, ταις μὰς ΜΝ οὐδοαλίθο,. 6} -οιασρδαθνο 
δ᾽ οἷον δ οι Ν᾿ βαν, θα 5 ἄξοο. οἱ Μϑϑο 
κοοΐο . θα. ἰδαῦ ἰἰαιονο οἱ. ἰδβορο μοί νθν οοοΣ οὐοΐ ΟΣ μον ΝϑιαΣ 
τνθαλθ ἐλοῦδυθον ἐρϑοςθ ΩΣ οσοΐ ς θαυ ὁ ἔδαιλο ανονοος οὗν υϑοίδ οομδο 
κι οϑο οομϑν μα δὶ ᾿οαϑ λϑ ΝᾺ ρρομοο.. ϑομδο ἰλαον ἰκαιοδο 
οἶδδορο λον αι οοϑνν ἐϑοΐγ ωϑο οι μοὶ ἰδαα Ν“μο Πού δυραον ἰδαϑϑ 

ιϑομϑο βλὸ λοι; «3 ἰϑϑο μοὺς Ξ ,ϑομεϑ αλορ5 τοῦδ α) Χ - 9 
ὅμο ἤὅδθου Ναγον υϑακὸ ἰδμαῦ ἰανοδο .θο «νον οἰδαυρο ἰκουδον.. βογαν 
Ὁϑν ᾿λ.5ο., ρος τμοι βοδϑο Να 9 μαῦρο ϑϑῦ; ἰϑᾶ  .αϑο οὐόιο υἱμῦ κῶνοι 
δ. ϑοδ5 «ϑομδον ρὲ. οὐϑοίο. ραοοατος, ἰϑομδοο μυ μαϑδϑι ομροςς 
ὔὥὔοδουο ἐφβῦθο ρρϑϑϑου ον. ῥόμβος, μι ἰαυυοΥ βαθὺ οὐοδαὶΣ ΟἹ οὐϑὶ 
ἈΣ ἰομκϑις Πα δορθ οὶ, ϑλοο τιθοθν οϑνο ἰ᾿ααξθυο :ἰγμαΣ (οομϑν δ) «οἷο 
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ὙΟΠπθηρ (08 (ἀοὐἐ-ΠΟρῸ5. ἴῃ ἰππι, --- ἴθ ἤπτη ψομπέθ 8 ἄϊθ ρᾶπκο ΕἾΠ6 ἀδν 
Οοὐμμοῖς ἸΟΙ Βα ρ --- παῦθη. τὶν αἴθ νου βου ρθη ΟΘ]θἰπιηῖθθα (65 ὙΟυΒ. ΘῊ]- 
Ῥἤίδπρθμ, ἄθν 8. δὲ ον] Ρ110}} ἄθυ οἷπο ψαΐθυ 65 οἴπθη οὐνίρθη βόιηθβ, σὸς ἄθμι 
αν (ἀοἰβὺ υγοβθη}}}6}} ΔπΒρ 6 }}}, τοὶ ουνῖρο Ῥϑυβξόποπ, ἴῃ οἴπθπι ΤΥ Θβθι. οἶπὸ ΑΠΙληρ', 
αἷθ ἴῃ ἤρου Ὑ θγοϊπίραμρ μοίσοππι βἰπᾶ ὑπᾶ ἴῃ ἔπνὸ ΤΡΘηπηηρ γοροίηῖρσε; 50 
ΒΡ ἀθν ουν: οἴοἷν πᾶ θ6 ἀοίποη ΝΆΠΙΘπ ἈΠ16π ΜΙΘπβομοη νοντϊηδ ον, (ΤΌ. 17], οἡ 
ἀπὰ 1 σοαθῦ νοὰ ἀθ ο(λοῖβε (6ν νοῖὴ αὔθ" δαβρο}" (ΤᾺ. 16, »6) ἀπᾶ Ἰομρε: ἴθ ὁ" 
ὉΠΩ͂ τηοῖῃ Ὑ αὐον β'πα οἶδ" (Τ0}.. 10, 80) τ 5. νν. Εὐ Ἰοπσὲ ἀπ ΔΘ » 16 ροΙβεϊρῸη 
αδροίο", αἷα ἀθπὶ γοϊκοπιιθπθη ΑἸύΟΣ. ἀηβέθμοη, αΐο ἱππου! !οἢ ΟΥ̓] πχουάθη 
τηϊἴββθη, Ὑ71110, Οἰπ Ζνδηρ,, πἰοιῦ ἄθη ΝΘηβοθθη χὰ (ΓΟ Ά]]οπ. ἐπβου] ἢ, βοπᾶθνη 
ἴπ Τῆθρο, στὰ ζνγθοῖτο ἀν Ὑ ΟἸ]Π]κοιητη θη ποῖ ἴῃ ἀδυ Ταροηᾶ; 50 ΒΡΙΙΟΝΕ ΘΓ 56] 88: Ἂ 
»10 8. 1 πἰο!ῦ ροΚοιπιοη ἄπ. (ἀοβοὺχ δυΐχυ]ὔϑοι, βοπᾶοση χα οὐ ἢ ]]δη“ (ΜῈ, ὅ, 11). 

14. .«... Ψυχὴ ξημιωϑεισα (υστερουσι) ἔστιν ἧς ἢ παϑητικὴ δυναᾶμις ποὺς τὸ 
μάταιον μεταλλινει. 

16 'ῬΒΘΟΙοροα. ἀπίθυβο οίθη, νν18 βόθοι οὐκ ροβαρύ, ἄτοϊ ΘΟ] αν ξα, Βο- 
Βίογας, Ζονη, Τ)οαἸτεναῦρ, Εΐπὸ ἴα ον Εν]κοηπ πῖβ ἀπᾶ ἀον Ταρομᾶ ἀπᾶ ον Εὶ- 
τϑισμπηρ᾽ ἀ05 Β11Δ68 ἴπρὸν παι υ] οἴνοι ΠΤ Ια] 18 χα ο]ςρ }] ]οθοπο 6616 ἰδὲ ἄϊο, 
ἀονοη 6146 6116, Βορίουᾶθρ ἀπ Ζουη, ΠΟΟΪ ἀπ ἄοι" ΤΟΙ ΔΟπΒο ΒΑ  βέομποη παπᾶ 
ὉΠ ΘΖΙ ΘΙ ΘΠ ΘΡυγοΙβ8. σῖπι Ὑ ΟΡ Ρ Πρ] ΟΠοΠ: πδῖροπ, αἴθ μὲ β]]10η6. ὈΙηρο, ἄϊθ βἷθ πίομὲ 
Τόταονη, θοροινὺ πἀπᾶ, τγοπῃ 1656. 1." ὈΘανΡο  ὑνορᾶθη, ἔν δἰ ἴῃ Ηἰ χα πᾶ 
ον ρογᾶν. 

1ὅ. .». ἴπῃ ΕὈΙροπἄοη. ΘΒ μγοη. τὶν, του αἴο ὙΟΙΠΠΚοι πο μ μον ὅθ. νον- 
αὐ ροη Ναΐαν θοβθομῦ, αἰθ σὰν Ψο]]οπήπηρ ᾿Πον πα ν]]ο θη. ΑἸ]αρΘ. πίοιύς 
πΊ8}ν Ὀγϑπο]ῦ, αἴθ πο ἐ5. τη6 8} νὸπ ὅ6πι, Ὑὰ8. βϑρθι ἴσο Ναύαν τγᾶτο, βομξα!ρί, 
ἰδ ἴπ 81|16π ἰπσοη ΠΠὉΠ]6ὴ ὑπὸ, νγ88. βῖο 50]], 

Μὲ ἢ τοῦ νοὺς τελειοτὴς γνῶσις πνευματικὴ ἐστιν ὧἢ λεγουσιν οἱ πατεξερες ὅτι ὦ 
στερανος αὐτοῦ ἔστιν ἢ τὴς ἀγιὰβ τριαδος γνῶσις δηλον ὁτι ὁ τάυτὰ υστερων μακρὰν 
ἀπεῦτι τῆς τελειότητος. 

Πίΐθβδο ὙοΠ]οπαπηρ ΟΡ Ἀηροι ἴῃ Ἃ0» ποῦθῃ 616 ἅϊο ΤΊοΙβίροη, ἄϊο Πΐον 
δοαρθοῖίοῦ παῦοι, τυ Ῥαθ]αβ βαρὲ: 910}. πα πιοΐποη Τιδυ γο]]οπά οἷ, Ππα08 πιοίμηθη 
ΟἸΔαθθη. ροἰια]ύθα, πὰ νγασίοῦ ΔῈ τη]ο}ν αἴο Ἰστοηθ ἀον ΘΡΘΟ  ἰρ τοὶ ἐ, 16 τοῖν πιοῖπι 
Ἡσυν, ὅον βογθοὶιξο ΤυϊοτοΡ, πὶ [θποπι Παρ σαπι ΤΠ ροθοη τισὰ “ (Π| ΤΊπι, 4, τ). 

10. .». Ψυχὴ τελειὸος ἔστιν ἣς ἢ παϑητικῃ δυναμις κατὰ φυσιν ] Ἔνξργει. οὔ 
1)6ν 12Π8]0 50] 1608 5ιοῖ. ὅπ Καρ. 14 ὅπ. Τῖθδθ ανγοὶ Τ6116 ἄν 5.6616, Βο- 

ρους ἀπ ζογη, ποπηδ οἱ (41651181}) παϑητικα, 611 516. ἀπο ὅδ Τμοἰδαπρ' (08 
Ἰομ]ινουπιῦσθηβ βύομθη, 85. βίθ 1θηϊκῦ, ὑγομΐπ 68 518 Πα θα 1011], πη Ὑγο}] γοι ᾿ππδη 
αἴο Το ἀθηβομα θοθη. δὰ} ἄθη σϑησοι ἩΟπβομου ΠΡΟΡΡΌμη. ἘΠΠη6. γο]]Π]κοπποπο Ξ6 616 
ἰδὲ αἴθ, Β6ὶ ον ἀ16 δπζθίμθη παϑητικα μέρη, Βορίονθ γγὶθ Ζουτ, μδηᾶ6]η, υχῖθ 65 
αἴ (Θνθο  ἰρΊτοιν νου]απρε: πιῖῦ ἀον Ἡδρίδρήδ 801} 516 Οοὐἱΐ ΠΙΟῦσι πιπᾶ ξοῖπα δθοῖο 
ἔππ, τοῦ (ον ὙΔΤΡ ἀ08. ΖΟΥΠΘΒ. 801] 5ῖ6. 16 Αβίσαβο δοίσθίθοι, 5011 Ἰεπιρίθη. ροροη 
αἴθ 1,6 ἀθηβομα θη, αἰ ἴῃ ἴμν δα βιθίροη, ἀπ πιαύρ ροροὴ ἅϊ ἡδομξα ἀν 
ἘΤΙΒ ΘΓ ΙΒ ΚΤΊΘΡΘΙ, ἴῃ  ουύσϑπθη 88} οὐξ σοίτνοβί. 

17. .». Οἱ εν τὴηῖ πρώτηι ϑεωριαι γενόμενοι καὶ εν τὴν ἀρχικὴ καταστάσει 
εστασιν ον δὲ εν τὴι δευτεραι θεωρίαι ἐν τὴι φυσικὴν κατασταδσει εστάσιν οἱ δὲ ἐν 
ταις τὴς ἀρέτὴς αναστροφαις χαϑεστωτες ἐν τὴν τὴς καϑαροτητος καταστασει, εἰσι καὶ 
τρίτοι τῆι ταξει ονομαξονται. 

Ἐπ τοᾶδῃ νοὸὰ ἄοπ δὐαΐξου. 465 Ὑδομβέυπιβ πὶ ἄθν ΤῸρομ ἀπᾶ ἅδε δΠλ δα 
Τυτοππ πἷβ. 16 1π ἋΣ δυβύθη Τρ ςοπηΐπῖβ ἐπα αἶδ, αϊθ ἀπὶ ἰῃσοι πον νυ Π]Ὸι 
“αὶ Τομθπὶ ΒΟΥ ΠΟΠΘη βοιϑτιοι 6 ΟοὈοθὺ Ζαρ 6] 558 τγορᾶθη, γΘΩΠ᾽ ἴῃ ἴῃπθη ὅδς 
Τήονὲ ἄον Τυϊηῖθᾶν δαΐραιῦ; αἴθθ8 βύθῃηθη ἰὴ ογβίθη ἄδην, ὅθπὶ γουπομιηβίοη ἴῃ 
ἄϊοβον Ὑ7Ὸ6 10. 148 ἰδὲ (88 Αῃρο]ἃ δὰ αἴθ βο]]ρίτοῖς, ἴθ αἰ ἨρΠρθ ἴῃ αἶθβον 

π 



-ὐἀὐ-ο- τὰς «[8ο͵π τ - τ ---- 

200 Ὑ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΒΟ, 

οδν κδν ον. ὼ9. ὁ ἔν ο μὼο. αν οἵ ιϑοΐνϑος, δι κσο «Ἰϑολεν οομϑν [5. 8) κϑοβν5 

91 

ΘΝ βῈ5 οἱοῖδν ον μϑ.ὺ. αὐμϑιὶ ΘμΣ οὶ τρανὸ κϑοιδώξοΣ ἰδακο σον 
ἴρϑοιϑν 39 ]} ιϑϑόιο . [αὰ.. }} μαγο να ἐν ἰεῤϑαν. .τ᾽9 .«ϑοῦδον μμ39}} 
οὐ νον μα λσ ΔΙ τρομοο ᾿οομδυΐ ἰδκο. ἰἰαλοδς «ϑαλό ἰβοῤδνυδου 
τοι ε]0»δαϑ ἐῤνως. λιαθο εἰδυϑασιν, τούς. οὐρα ο,. ἡ ρθι ρον |ιϑϑος, αὐλαν ον 
ὧν ἰδαλθῃ ἰλασοδθο μὸν, αὐθος εϑοιβῶς ὡ ἰδάϑωι ὀὰς. Νϑαλ τ μι 
"᾿ϑδλϑ ΚᾺΔ Ὶ τρομοο υχϑομδ βοθαλαν ᾿πιλϑῦ τἰλαθαν οἷο ἰβαϑα ςοβν9 
«οῦλ οο, ἐϑὸς, ὧδ μα δ δὲ βμηγϑαν. ἐθο ἰϑᾶδυ, ῥοο [5 ὁ δὸ αλομὶ } μσρνγ οομ5 
ΣΘΙοΣ ἰδαυοῦ μον ὡς ϊο 49. ῥομλὶ Νυβλαλθον μια τας ὁ μῶν 
δωοῦΣ ορρ υββουσαθ ὀῆλον [5.8) «οἰο γῖο τἰσμαν ιϑομρῦῦαϑο ϑομϑρο οὗ 10 
εἰΝδὰο μλϑ ἰμβο ΔμοΟΣ κῶν, ΟἹ ῥο δίας [911 [καὶ τβθλιοο μυῶν, ἔρθουν δ. 
ον ον Ὧ τλαδοδ δες [5 ΦοδΝοΣ νοῦν. . μαΡ μομθὺ οὗν ΟἹ τὐϑγο 
ΩΝ νομαα Διο ᾿οορομλῦ ον αοοδαὶν ομὰθ αν, μοὶ οἰδακᾶαο 
Ἀάιϑος πομϑοδ.ο)» βαῦϑος αϑὸν μον δ. μα μ5 ῥο) οοΐν. μομοδδίμν ἰομδὶ α σὸς, 
εἰδζαϑα. τοῆοος, αὐξϑ ο απο οραῦν αι ὡο ας ὁ ἀρϑν οὗ ον ΟΣ] 
δ.) «οὐ οσον . δ ὅσοι ΒΞ4 ὡὼ οὐμοῖ! δέϑρο. μο τ: ίομα ἰΔοὐδλαβο ἤν. Θο 
τ μος) ον ᾿οααα ἐΘ τας οὶ» [δ «ον Ὁ. αι λας 
«89. ὧδ οῖςς (αϑο ἰὩδὸν 90. δον ὠΐαδοα. μμορβο γε ἰμὶ τβω 

ἡε θα 5 δον, ο ἐμοῦ 5 [πον ῥλον τον νον θαι ἐλοδι οο «δῶν. αδο}} Ὑἐμόδ 
ἰμγ φοϑ μῶῦ ὑοῦ τξιανμοΣ ἰοσαα Μὴ. ομΐ ἰδέοῦϑα λοοὶ ἔρον θαυ μὰς οἷ. 
᾿Ιϑὰ .οοῶβϑ ῷ «οοβ». ομὰς γὼ. 5 οοπ δ μῦν Βο :μοὸν [19.957 
ἔκας ΝΩ͂Ν εἰ οδνο ἐια μεθ θοῦ, βοξβ ϑοβνο Ὁ μ8.}} ϑομδυΐ ϑομοὶ κου βαύϑαϑο 
᾿δλϑοδδοο.ς βθθαϑα ξπι 59} ΠΕ] Ιϑωρ» ἕκῳς δὲν οἱορθοο ἐκλλλοο (α.θν μῸ) ῥογ (ϑσαα, 
ἰρδαδ ϑοῦνο ον γοδαλοοςς ἰοδα» ομαυβοῶν, μκβο μουβοο. ἰλανοῦ μοδιαῖθο λαοιςς (ἱοι)λακυῦλο δι, ϑορον ομουΐν ὡραιξνοξς, μϑαΐ οἷο μιϑοιρ ϑορασιναν, ἱμκοί 
« ὥοῖο. οβοιαλο »»- νοῦν. ν «515 αὐοέοτογ ο ταν ᾿ς. οἱ . μοὶ 
«θοῦ ον ἢ} ο Νι Ὑβάέάλϑογο ον υοὶ Ὁϑι αἱ - μοί μὰν μὩῷ σοβο ας 
Ὁ ὴο 5... δ» ον νἰκμοΐ ἰδιγαθαϑϑο εκϑβαϑ, ῥολν ῥαςς «ον ὸμ 
ον ον ἰγοο, [16 4... ὄβνοΣ [Ια θοῦ μος λλοο, βοοῖν, δου «οἱ ο) -οὐ δ9). ἐ[.θ) ὀμακθαι μϑμὸ μώφϑν ἰμὶ τβϑαν μῶν [βαρ -οιοδυὶ μουααν οανρς οἱ 
«ἰοβν  Θοο Πα ϑ.1 9 ἧρραῦν, μὸ ἰδνᾶλς ἐθ οὐμυλίο τομάρι ἐλ} }} (σον 
ἰοδν λα ας, ογθοο ΟΜ μοῦ ομαα,ο ὀβνσο, ομλο [μὰ ως 9. βουακς ὡοὶ 
μοοι ἰδωδοοὸ ϑοιν κα «ὦ. «ο».ὶ μόσδαὶν μα. οἱοιρον,, Ὥῦνδέλοο 
ἐὸ 0.9 κϑὶ :βραιο οἰας ἐμς. ἊΣ. Ὁ 0} οἷο μϑοὶ . σοῦ ῥα. 
ΤΩΣ «μοὶ» ὧδ ἐγ) ἐπ θολὸ ΟΣ μ9) Ὁ εο δοῦ οοΐν. (Θ.καν [δὴ μοι --- ὁμιλῖ ἰδμϑσμο 

᾿ἊᾺ 
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Ὑε ἴῃ ΟἼΘΙ Ομ η18 (Ξ-Ξ ἐν μυστηριῶι) δια ρ βηροι, Ὀἷ8 ἀονὺ ἴπτ ΨΟΙ]θπάππρ' Ἱκοτηχηί, 
Ὧϊ6 ἴπ ἄδὲ χυγοϊδοη Εν κθημίτ8 --- ἃ. ἢ. ἰδ 16 Τρ] 61 ἄθιη, γγχἃ5. βῖ6 ὕπῃ, 
Βιοῖβυρ βοβδαθη αἰϊσίοα ἀπ 16 Βονγθραιροη ἀον Πἄπποποη 8Π ΡΠ μσιθη ἀπ ἢ τὸ 
οἰρσθηθη τη θυ ΞΟΠ 6] ὅθη ππᾶ 8118 Τεορ ΠρῸη. ἴῃ {ΠΡῸΣ 5'8616. ἀπ 4116 Οοάδηκοι 
βΘανίθῖ]θπ Ἰκὔππθα, [ --- ΟὉ 8ῖ86 πϑοὴ ὅθ Ναύιν οὗδι ρϑροι 6 Νέαν βἰπα --- 90" 
α16 θϑῆμάθη 510} ἰπὰ ἄθπὶ παὺ ν]6 πο Ζαβίαπας, ἰπ ἄθπη 810 (Δοὺν τοὶπ βΒΟΒΑ οπ 
Βαξέθ, ᾿Ἰπηβοΐοσηι ἴτ Εγ]τοππέη5 ἀπτοι Ἰσοῖπ ΤΆ Π]Κ6] 465 Πρ ἢ Π5. ἀπ Κοὶπθ Ὀὔβοπ 
Τ ριἀθηβοπαίδου νουάουθῦ 15. 16, ἅϊθ ἴῃ Τ]θθααρ' ἀον Ταροπᾶ ἴπὶ τοΐίποθη Ζαϑίθπᾶ 
510} θαβπάθπ ἀπᾶ Ὠνὶτέθ 1τὰ Τδηρ' Τιοίβοι, εἰπιᾶ αἴθ, ἀϊα ἄθιη Εἰὐναπρο!ίαπι ρἸααθοῃ, 
ΟΣ 8|16 πὶ Ὑ οΡρ Πρ] ΟΠ θη. 510}. Ἰοβροβαρὲ παρθη παπᾶ οἰ εῖρ 416 αθθοΐῖα μα]ΐθη. Ὑοη 
ἄογθὴ Ηδυζοι ἰδὲ ἀ16 Τθοῖτο ρϑποπίτηθι, αἴθ ΠΔγο. 5106] ἄθπι ΗθΡτῃ σαροναπᾶὺ 
ππα Ὀοβηθη β[ο]. πὶ τϑιθα ζαβίδπα, ἔχοι σοῦ 8116 ΞΟ μδ πα ]ΠἸΟΗἸτοῖς ἄον (ἰοροῖζου- 
ἀρετέροίαμρ. «Πνιθία πὰ Πδηρα Ποϊβθῃ β'θ, Ὑ761] βἷθ ποῖ πϊομῦ ἔροὶ ἀπᾷ τοίη 
Β᾽πα γοὸὰ ἄθη Θ᾽ ηποβοι παν Ποῖτοα ππᾶ ἄθη ΤὺΡΙππουπηρθη, αἴθ γομ δαθοη ἈΠ ΡΊ ΘΙ ΓΘ Πα. 
τιπ] 510} 815 Το ἀθηβο δ ξθη ἴπὶ ΤΏΠΟΤ θα τ ρΘΙ, 50 ἀαβ ἀϊθ 536618. ποῦ πίοηΐ ψο]]- 
Κοτηπιθῃ δυ]θαομἐοὶ αἴθ Επρ6] τϑθγπί πη ἀπ αἀἷθ Τήβέθη ἄρ Πξιποπθη πιουκὲ 
πη ἴῃγ6 οἴρθηθῃ Βονγθραπρθη Θυϊζοππῦ: 518 Πϑὺ ποοῖι 416 Αβίτοβα πδεϊρ, ἀπὶ γο]]- 
Κοτασηθη γὸμ 8116πὶ ΤΠΠγ Θο θη, ὙγᾺ8Β 816 σουθο ροίδη δ, ρογοίπὶσὲ σὰ ᾿ἡψοσάθη. 
1) 1281} ἀπβγὸβ δρ11618. οὐϊππουῦ δὴ ὅ48, γὰβ ἴῃ δἴποιι κα πο] Ἰβοίθη ΒΓΙΘ [8 
μεὲν. 16 ἄγοὶ ΑἸέθν ρϑβοιυίθοθη βίθδ: ἴοι Βομγ ῖΠ6. πο Βθμηθη, δαστα Βα θη 
Β᾽ πα ποῖ ἴπ Βαῖποπὶ ΝΆΤΙΘη ὙΘΥΡΈΡΘΙ, ἰοἢ Βομ σοι ποῖ Ὑἄξοση, ἄδηπ ἴῃν Ἰκοππὲ 
ἄθη {ΥδΜ ΒΡ] ]ο]6η, 160} ΒΟμ τ δῖ] 6. δαὶ « ΠΡ] ηρ θα, 1ῃν παροὺ ἄθῃ Βὔβου. θδβιθρι" 
(1 00Ἀ. 3,198). ΤΙῖρ δὰβ. ὅθ. 6] πἀπα ὅθν Κπρθομέβομαε Ῥμᾶτδοβ ἀπβρθζοροπ 
Βἰπᾶ, 5:6} γσὸμ 8]1]Θὰ Ὑ Ρρ ρ] Ομ 6η Ἰοβροβασὺ ΠΔΌΘη τη 815. ΑἸ ΠΡΘΡ οἰτὶρ 416 
Τυροηᾶ ἄθομη, Ἀθ6: ποῦ πίοι σοῦ ἄδι ΘΙ ππθβοϊ πα ἴοῖσαη ἀν Μαΐου {τοὶ βἰπᾷ, 
(88 5]πᾶ αἴ6, 16. ποοὶῖν πὶ ἀν ἤθη ΟἸ1οα βίθμρη. 

18, «. Βασανισμος ἔστιν ἡ δια τοῦ πυρὸς λυπὴ ἢ εν χρισεὶ καϑαριξουσα τὸ 
τῆς ψυχης παϑητικον. 

Ἐπ ΕἸ ΕΙάσυμρ' 468 ΗΘΡΡΟγοῦύθϑ: ρθη γὸπ τηΐν, ἴπτ ὙουΗπομέθη, ἰῃ ἀ88 
δσὶρο Εραον, [ 485 Ἃ46π| ΤΌΘ Ο] ἀπᾶ βοίμοη ΕΠρΟΙπ Ὠδτοϊἐθὲ ἰδὲς (ΤῈ. 36,1). 8 97) 
ἰϑὺ Ἰϑὶῃ ο]θπηθηΐαῦοβ Εθπον, βοπᾶοσ 16 ααδίοπᾶο ΤΥυδανρ κοῖς, ἅϊα ἘοΪρα 68 
δουϑοβέοη (ἀθυϊομέθθ, ὑσθπτ 510} 16 σὕπαον γὸπ 8116} ΒΘ Πρ οὶ ἄὸς Οδυθομθη 
δπιΒΡΒΟΒ]ΟΒΒΟΙ Βοοη ἀπα ΟΠ Ατητηον πηα Οὐ8] 8π| ἸΠποη πῆρθη: οἷπ ρυῦβοτα 68] 
8.18. ἀἴοβα οἷ δὲ 88. πἰοιί. Πορὲ πὸν᾽ αἴα Τλιβὺ ἰὴ βὐπαϊροη δυΐ, ἀοντὲ ιν Ἡοομπιαὺ 
πἀπα Ἠοῆμεῦ ροάποκὺ απ αἴ μον ῥγοῖβου (τοῦθ. δυο  κοὶδ ππα 4116 Ἅὸν- 
πα έν θβθη. ΟΡ Ἰσοηπδη Οὔπθ Ασβηδῆπιο Ἰῃ ρθη ΒΟΒΟΡΙ ΟΣ 8π. ὅ5Ὸ βουτοῖδέ ποῖ ΘὙΘΡῸΡ 
γὸπ Ναχίδηζ ἴῃ οἰπδυ ἀν ΤΠ οάθη (6 θοῦ: ,οὅον 6 ΤΡ ἰνδ, 16. σὰ βοῖποι Ζοὶἐ 
ψοη Ἰθάθηι οὐ καππὺ ψεσ θη τὶ, σοτὶ 6 οἰπθὴ ἴπ 1 ομῦ, σορ θη δπᾶτθη ἴπ (6. 
Θ8}", ἴῃ οἰποι" ἀπῦτοπ ΒΟΒ ΣΙ ΠθῸΙ ἅ1ὸ ἘΠ Ι ]Παπΐθη βομγοὶ δῦ Θ᾽: σθηπ β'6. ΤῸ ]]16η, 
ψγϑ 6]. 516 ππβτθη ἀπ (ἢν. Ὅορ,, σσόππ πἰοϊιῦ, ἰμγθη οἷρποπ; ἄδπη τὶν [᾿π6η 
ον οἷπθ δπᾶνα ἀν Ταῦΐδ χὰ [61] τγορᾶθη, οἷπθ 56}}}" ΒΟ ΠΠΘΛΖΠΟΠ6. ππ ἸΔπρ' 
ἀαπουπᾶδ, 46 νἴ6 οἶπα ΕἼδτηπιο θη 5ΤΟΗ (Πα ον 6) ΤΊ δὲ ἀπ αἴο ΝΙΟΙ ρΊκοῖν 65 
Βύβϑθῃη γουζοηγσε "ς, ΤΠ ΆΒΒΟΙθ5. βρὲ Ἰὰπηρυΐαβ που: αἴ ἩδΙ]Θπατ8] ἰϑὺ οἷπο ἄστοι 
88 ἔδιοσ μον ίσ κί ΤΥ ρ τοι, αἴ6. τὲ (δυο ἀδ5 Τιο ἀθηβο ΠΟ 6. 8πὲ (6. 
53.6618. σοϊηῖρὲ; ψ8} ἴον" πο} ἔροΙ Πρ τοῖῃ απ ἄστοι Τϑαΐθ ἀπ Βαβθ νοτὰ 
Βὅβοπ ἔνοὶ ρϑινοσᾶθῃ ἰϑὺ πα (ἀοὐὐ 5101} ΔΙ ΡΌΒΟΒΙΟΒΒου. πδὺ, τηπβ ἄοτέ ἀπιΐϑ ]6 
βοσαηροη 8168 Βῦ88. νῸῊ 510} αθέππ, ἴδ ἀνθ μἐἠρτοῖ (ἰοὐύθβ ἀπθυκθηπθι πη 
Βοῖπον Ηδυυβοθδ ἢ β᾽οῖ ἀπ ον του οι. 

Ὰ ἰ». «΄. «. Ὡς ἡ πρωτὴ ϑεωριὰ γυμνοῦ νοῦς χρείαν ἔχει ουτῶς καὶ ἢ 

δευτεραὰ ϑεωώριαὰ της γυμνοότητὸς αὐτου καιπὲρ διαφερουσα τῆς πρώτης τῶι σκοόπῶι αὐτῆς. 

ἘΝ Ποβὲ τ χὰ ἐπ μι. 17 ὅπ. Βεγον αἴ ψοεπαη γοη ἄδῃ ΤιοΙ ἀθηβοπαίξοι 
πἀπᾶ ἄδη Θ᾽ πηοϑαϊηρομ, (16. 510} ἴπὶ Οϑθαὺ νον 818 β.6116η, ἔν] ρϑυγονρᾶοη Ἰδὲ, Ἰζάπα 

ΑΒ] κθι ἃ. Κα. ΘΒ, ἃ. ΠΝ. κὰ σδιιίπμοι., ΡΜ]. -λῖβε, ΚΙ. Ν. Ε. Παπὰ 10, α. Ὡὺ 



3ηῃ2 Ν. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΙΟΙ 

ἰδώσκο ἕχς, μος ον θ᾽ υλακό υϑιοδοοΣ ἰδῶ ἐο μα ὡὸ μθοὴ βοηδον 
97 δ» οὐἱ κῶν μαθαθ ων τἰῦλθο βὰον οὐθὲν δμῶας, μος ἰβοαιεν ἰοδιαδο ἐλαυδοδν 
τ ϑονν ἰγον (αν εθ ἰ οἷν μον ον ἔγοι. ἤ!α δ᾽ εὐοοίο ι.ϑν δὸγ «οἷο 5,59 
ΔΩΣ το ββδαοο. με ἰϑλα ᾿ῥθυυδατ ἰγογ ομν ἰδβάθοκο ὁ ὁμλλιθ 
βοοῖ.. οἷς βαλϑῦ ἰοδαϑ) ἰμὲ ΟΝ Μγ σον βοιαν (Ὡς ἰδβδορου . ὅλα 

ἰρῳεθ δον γος, υυδδϑ βαῦας ») ἰϑδυσδα. μον κὐ ον φίοαδν αν μας 5 
μοὶ νοἱ ο μοὶ ἰδϑακοσ δον θθαΘ ς. ,οοιλαιοιν ἰδρααλο οὶ ἰλαχυοξα, 
πν ΠΡ τ ΡΟ Ἐ κδϑοϑοῦ ἰξος θ᾽ ̓ϑαναΣ . ρον 9. μϑαῤ 

ἔπ εθς κα γ «ἰοσον, 69 ἐροΐν γοΐους μοὶ ἰποιαλλον,.ς βοῦοι ἐοαντος, οἱ μεροῖν θαθοι ἔξῳςθ 

λαοῦ ὁ μῳΘ δ μὼ βαϑϑο 5. ϑοϑο) ἰμῳςθ ἦϑμ μὸν. [κ90). ἐμ ο αι .λασν ΟΣ αὐϑι. κλαδι " 

τοῦ αὐδὰϑ {|» 8.5. [ αχοὶν ἰδαδϑο νοὶ τς οἷος μόοιθοο ᾿ς ἔϑοοΣ μάγον δὴ» 

Δμο εἶδ Νὰ οἱ κ5ο.. . ϑααὥ οὐ ἡΝωο [-ϑὰ9 ὦ». κϑαϑ .αῦρο μοῖοι 

ἰμῳθ βιός μια μα ϑ μου. μάθαλο ολο ἴβϑϑ δόμον βου 5 »} βιὰ 
μβοβα. οἷος ΜΓ ς Ὅσαις γοἱ) ορναοῦ ὐἱ ἰδομα οἱ «ὐὐαὰ μος 9 ο Ομαυο) 

λα «ΝΣ ονομα μοΐν οὐ ρμβϑοο μὴν γκο βϑὼ γ κλραθος, μϑκϑ κυλαδναν 
εἰδέρδς Μιοδοου ἰδ ρδς, οἷς ὰο ύναςς ΝΟ λγο οὐθιν υϑοδου ν᾽ το σέραδα, 
κοοΣ κωῦοΣ ἰδμον μον οὐ ἰγοι -- - μὰ μόρος. μον. ὀμίσος, βαρῶν οὗ 9] 
«οὐ θὲ. λαιχι- «τοῦ ἰοο εἰδαυυο «ϑοιλαϑο «ϑοιδυξας «οὐἱ κϑοΣ 1: 

οδ᾽ οὶ «ἰδόρθν 158 οο» ἰδ ας, ὀὸς μλο δας οἰδιυυοῦ ζοοιιμας «ϑίο ζϑομόομο 

ιϑοῦν9» βδλοο [κλϑϑο μὸν. ἰγοὶ. οἷν. ΟΜ δα οδνεο ὡο μον. ἀΡΘΣ - ἐμθοὶ» 

᾿ω55) ὁμδιν δα υου ἕλος οὶ «θολὰ κοςθὸς., ὁμὰ ἀλα5. μο «Ὁ εἰ : μοδ 

πῶ ας δραυο ὠθυθο Μγ τλιλο μὰ ῥρος βοονυς μαυλιθν ἰγοῦν, βαῦε ον ἰυνοῦν 
ἰοῶν αϑαθ . [κκ5) ἰδοκο οιλαυιδϑο αν ΣΟ. οὐνο ίρασι» μδὴ Οἠασξ 9) 

ἐμαθο ὄμθς ἰδιβοκο ἰλαιν Ελϑος, μοὶν τον ἔχον «τ μον ἔδρα ἰδϑορ ἐο ομθοῖν, 
ἰοθν 99) μβαήαθ. ὀμθ' ζδδωο μῷ δα ᾿οθορθν τοὶ ταρϑλν ἔδαο μὰ. ὼ9 
ΤϑῈ τιϑομὰδϑ ,οοῖς, Νοομλὶ Νυΐμανον ἰγοὶ σὺ ἰδ ἰδ ῥο ΘΟ). οὐδ νδαν. 

ϑλδΜο τἤλαθο λαθο) ὁμδιν ἢ ὧδ κοὕξωδμο : ,ϑομοίβς αϑι» (ϑοιλακοςθ 
ραν ἰοῖῦν Δ] Νὴ, ον μΣ τ, θ᾽ μὰς οὐ νον ἰδμ μορθ 

ἐμαχλϑ, βοιαν οομδυ μῶο οἴου δ. ορϑο. μα να Α. λδμαν ὥο ταν 

ΟΝ ΑΘΗ! οοῖν, το μας (θὰ Νωλ δια ἐκ» οἰδλο φμσδ μω᾿ 

ἐΘΚΩΣ Ὡοηοϑο ροῦν, Ἀ ΡΟΣ Θοῖς, μοὶ μὰς γῶτογ μαϑαονς ον Μιΐρα . ρα ῥιοοὶ 
εἶπομο δια ἰο τλαντας ἰο λ5,ν0. ἡ τίθαα Νωυΐγ Εϑοδ ϑοβνον υτροὶν τον ἔχοι 
" ᾧ τἴραθο βαλας ϑομθοῦ :λοαϑὰ λοοὶ νοὶ κοῖς ϑοῖν ὠὰ θαςς 
δου τςϑομϑδιὅαο ιϑομϑ δ) ὡθο (οομοδο σομαν : ,ϑοια δος θὸς, ὀβο. οὐ ραϑοο 
δέμας εἰδιυοῦ ἰδαϑρς ἴω λαόν αο ἐμάν. αϑολδυο, φϑορατι, δ 
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516. τνθᾶθι χπαπὶ ομογβίθη ΒΟμαποη [ ἀον ΤΥ χαρΌ] βου. πγογάθη, ποοὴ χὰ θη 97" 
ἀνγοῖίοπ (ον. γορη ρθη Ναύαν, ἀπ 810. πηξουβοποῖάθ, στὰς νοὶ θη ΒΡ], 
ὙΔΒ Ὑ00 ἀ0Υ Εθοϊο ππᾶ ὑγᾶ8. νὸὰ θη Πήπιοποι ΠοΡΙζοιητηύ. 6 ππὶ Ρ]οίοι. ἄϊο 
“οἶδα ΕΘ πη π8 νοη 6 δυβέθη πΔοἢ Ἰπτοπ Ζ16] νογβοηϊθᾶθη ἰδθς, ᾿πβοίουῃ. βῖο 
τΊΒ ΠΡ: ΓᾺ] ]ρ᾽ πα νγοοβο]πα ἰδὲ ππᾶ ἴῃτθ Ασὲ οι ἴζοηπθη Καηη, τ πνομα ἄν ΤΠ} 
Ὧ6. Θὐβίθηι ἩΠΒΤΒΒΡΡΘΟΙ]ΟἾ.65 ΓΤ 0}}} δὲ πιπᾶ 5ἷ6 ἅϊ6 ΟΣ ἴπὰ Οονοὶ ἴῃ βέδαπομηος 
ΟΠ νσθῖρθη. νϑυβϑηϊτί. 

40. ... ψ«. Η τῶν εργαξομενῶν σωμάτων μεταμορφωσις εστιν ἀνπκαινῶσις ἐπ 
του σαρκιχθυ ξις τὸ πνευμάτικον κατα τὸ τὴς καταστασεῶς αὐτῶν μέτρον. 

Ἐδ βολὺ πῇ ἀϊο ὙοΡροιξπηρ μοὶ ἀον Ααξουββοιναπρ,, τῦῖθ Ρδυ]ὰ5 βοΠγ δε: 30 Γ 
ὙΪΓα ἀΠΒΡοι πἰοατίρθη Το} γθυυγαπάο]π ππι βϑίπθμι [61 ἄον ΗΠ Ρν ΠΟΒΙκοῖρ ἀμη] ἢ 
τηδόποη" (ΡΒ. 8,..). ἈΠῸ Τιοῖρ (οθθη σαρκικον)}) Ὀσχϑίομποὶ ἘΠΑΡΤΪαΒ ΠΟΥ ἤης 
ΒΘ ΟΡ ΌΠΙΟΙΘ, τ Ῥϑυϊαβ Βοισοῖῦ: ΟὙΤΡ Κοππθη. πἰοιηϑηᾶοπ ἄδπὶ [,οῖρο προς 
(1 ον. δ, 16) ἃ, Π, πϑὸῖ ἄρῃ ΚΟΥ ΠΟ] θη, ΤΠπβον. γουδομέθίον Το 5011 ἴπ (αν 
πθαθῃ 610 ἀπγοι α16 (1Ππ νου Πθροπα) απαᾶᾷο ἄο8. Ἀ1ρ. Οἰοἰβίθβ Ἰοπομέοθη, ἀϊα ἴῃπ 
ψορι]ἅσῦ 1ὸ πϑὸ} ὅὁν Θέπξο, ἅϊ6 ἅ16 ἩΟΠΊρΟυ. Πΐοσ ἀπτοῖ αἴθ Αβ]κοθο δργοῖομὲ 
μαῦθη; ἀθηῃ ᾿οῖπ ϑΐοσι ρου Σ Π ΨΌΒ] ἀθπ ἀπᾶγθη 8η ΟἼΔπΣ, 50 ἰδέ Β ἀπο πῆς 
ἅδον Απἰουβύθιαπρ ἄον Τοΐθα: 65. ΨΙσαὰ ροβῆν γουυγ 50}. πη βέοηξ δὰ πηγρΥ- 
ὙΤΘΒΙΟΒ, 65. ρα ρον ἴα ΤΊπολν πᾶ [ον δα 1ῃ Ἡον]ΠΟΒΙτοΙς, 5. τῖνα σορὰν 
εἷπι πϑὺν]ολον (ρ 5 ΟΠ ΒΟ ΠΣ) 1,61} ἀπᾶ βέθμῦ δα οἷπ ροἰβεϊροι (ρπουιπηα Ἰβο που) 
161}. (1 Οον, 18,18}, ΝΊΟΙΘ ἸΆ88θὴ ὙΙΡ --- π8οὸ] ἄδπι ὙγΑππ ἄδς ΟΥίμοποβ -- 
ἀπο ΓΠΙΘΙΒΠΟμῸ5. τίς ΕἸΘΡ ΒΟ ΠΙΆ] η Ζατνίοῖς, βοηᾶθνη ἀἴθβθὰ 50] Τιοἷ, 46 η τὴῖν 
815. ὙΘΡΌ ΘΒΙΠΟΪ ΔΌΪΘΡΘα, χίθῃθη ὙΨῚΡ 415. Ἀγ ΟΥΎγΘ51161) νυ ]θᾶδν ἅπ, ἄμ ρομᾶ ον, νγὶο 
65 βρᾶνοσυ. μοιβὲ, βοτυτδβ βέβιυδ ππᾶ βορπθῦ, 

21. (ὦ. Ῥ. Η δεύτερα κιὶ ἡ τριτὴ ϑεῶώρια κοινῶς τὴν τῶν χτισματῶν γνῶσιν 
κεχτηνται" ἢ δὲ τὴς ετερτις προτέρα νοῦν γυμνὸν κεκτῆται. 

[)158 βοϊβιῖρθ βομδθθη ἄον ΕῊρΟ], 416 ἄπνοι ἴθτο Ἐπ βθθμπηρ' ἀπᾶ ἄπτοι ἴμν 
βοἰβύϊραβ ϑόπδποι δὰ ΘΙ ΒΟ Θ.61186 βέθηθη, πᾶ ἀΔβ]θηΐρθ ἄδυ ἩΙΟΠΒΟμοπ, ἀΐθ ἵπ 
Ὀ6Ί θη ΒΘΑΙ ΘΠ Πρ | 8 συγοῖθο Κ.6110 βέθῆδη, Βαρϑη αἴθ ᾿ὑυκοηπίηϊα ἄον ΒΟΒΟΡΓΠρ᾽ 8. 
Βοιποίπβᾶπ), ΘΠ ΒΡ ΘΟ ἄρτι ἡοσθ: ϑπομθὲ ἤθη Ἡθυτη, 88 ΒΘΙΠ ΘΗ (Θβοῃῦρίοῃ 
ὑγοσαθῦ 1ἢν 1ῃπ ἤπαθπ" (65. δ, ε). Π᾿ὰ5 Πορὲ ἰπ ἄον" Νααΐαν 8116 ὙοΥηπ βθη, 
γογδπιβροβούχύ ἀδβ 5ἴ8 ὑγ0 116 πη ἀπ πίοι 5] θϑὺ ἴἤγθη Ὑουβέδμα νουάθηίκοίη. Ποπος 
ΒιοΙβεϊρο δομδαθη, ἀἃ5 ἀπ (ἐ οἰβύθβνγθβθη πϑὶ }] 100} ἰδὲ πηὰ νὸν ἄδτη ον "ΠΤ ΤΠ} 
βίοι, θαβιξχυ οἷπθ πϑοῖτίθ Ψ ΡΠ Ε, ὀΐπο, ἀἴο πίοι γογάθοϊςε ἰδὲ ἀπᾷ ἀπημῆπΕ γῸΠ 
ἀοπη ΒΙηποη (61 ΤιΟΙ Β]]ΟΒ]τοἱτ, 

φῷ͵ Ῥ' .' Α΄, Η πρῶτὴ τὴς λογικὴς φυσεῶς κινησιᾳ αφορισμος τῶι νῶι αυτὴς 
απὸ τὴς ἰδιας γνωσεῶς τὴ! ἐν αὐτῶι γενομενος. 

Ὧϊ8 οὐβίο Τριιηρ 6] Ἰ6ᾶοπι Ὑ ΟΥ̓ νγθβθα. ποῦ ὅον Βομορίπηρ ρ]οίομιβαπὶ 
ὧδ᾽ Τιοθοηβοάοπι, (ΟΡ 1π ᾿ππ6η δαΐ πᾶ ΔΡρομς, ἰδὲ ἀἷδ ΤΠ ουΒομοιἀπηρ (Ὁ) ἀϊο αϊο 
Ἐυκθημ πῖ8, α16 516. σὸμ Ναίαν ἴθ οἰ ησίρανίι ον Ἂ οἶβα θοβίἐσοη, ἴῃ ἴῃ ρου ΨΟυπα 
Ὑγροϊτί, 80 ἀδ. 516 ἴβτθῃ Ομ ΟΡ ΒΡ Θυ]θηποη, γοὸὰ ἄον ΤΠ ἰβθοηποῖς, 16 ἄδπι Τοὰ 
ἘΒΠΆΠΟΙΝ ἰδὲ, ἔγοὶ υγοσάοα. ἀπῇ ἴῃ Ὑουθίδηα ἰῃ ἄορ ἘΠ οπηἐπῖβ χὰν Βονοραπρ 
Ἰκοτηταί. ,10)88 ἰδὲ 8. ϑυσίρ Γ᾿ ρθη. οὲο.“ (908. 17, 3) ππὰᾶς , ἰπ ἴῃπι τὰν ἄδλ5 ΠΟΡΘΙ 
απ (5 Τθθθηῃ ἰβὺ ἀδ8 Τήομῦ ἀον Μομβομθη" (701. 1,.). ἢ 

28. ». «". «. Οἱ λογικὸν οὐ ὑπὸ τὸν ουὔρᾶνον κοινῶρ μὲν κεχτηνται τὰ 
τεσσαρα στοιχειὰ ἰδιῶς δὲ τὴν τῶν ποιοτητῶν διαφοραν. 

ΒΟΒΠοβὲ ἂπ ΚΚαρΡ. 21 8. ΑἸὸ ουπαπέῥνγοβοι ππΐϑν ἄθπι ἩΠΠΊπι6] --- ἘΠΏΡΈΙ, 
ΜΘπβομθη, Ὀἄπομθη -- Βοδίύσαῃ 16 4 Ἐ]οιηθηΐθ, δὰ8 ἄθποπ αἴθ Κῦσρου υπᾷ 
ΠιΘΙΡοΡ Ὀοδύθμθη, σὰ ἄθπὶ ζνγθοῖς ἀπ ἴῃ ἄθπὶ Βίππθ, 48 56 --- γογαπβροβοῦχε 4αΒ 
516. πίομὺ 56] 08ὺ 1Πτθ Ν᾽ ὁυβίδινα νθυάπη]ςο]η --- ἃπ5 ἴῃποπ, ἴπτθη Βοιψθραηρθη πη 

ἰμ Ῥᾶν ἀἴοβ ΚΚΑρ ΕΟ] ἘΠῚ Ὑἴ6]6. ΘΠ οἷα {1 ΔἸ]ΘπΙ Δ], 85. ἴθ} ψονγοῦς 5. 8. ἅθον ΜΠΕνογριαπα- 
Ὠἶββθ ἀθ5 ει. ΤοχίθΒ. οὶ θη Κοιηπιθηίδίον ροβασὲ ΠΔ]})6, 

20Ὲ 



904 ἍΠ ΕΠΑΝΚΉΝΠΕΙΙΟ, 

οϑὲ ΘομοΣ βραθᾶ ἐδ. ὑ}}|ο [|98 οο» [δας δυΐμνμαυν ς βομν ἐς 3 ὅλον ἰιαϑαθῶν, μῶν. 
ἰβυυοῦ ἰκοοοιο ἰμαθο βϑαϑο ὡβϑῦομ Νίκον ᾿ἰϑδαλοο ἐς Ιὅδαϑ). ψοΐο ἔτ! 
Ὑ}} ὥρϑοὸ μου ἰνδϑϑο ααορϑο ἔπθαας ἢ αϑαύδι οἷο οδσαϑο υοἱ τιν ῶς, 

-- θαυ ασο -οοδν ὄμϑο ἰδ γ ἰ᾿αϑ μοι ̓οομν (5,305 μοοὶ ἡ}υὺ ως ιν 

νοἱ μῳς ον «οα.5) οἱ «5 ἰδ ὁ Ιῷ8.α5 «ὥὔϑιο . αν μιμυΐο 

ιϑϑμϑορο μὸν αϑ δὶ οἰδνς θ5. δ λοο ταροὶ» οὐ μι. "]κυοῦ μας νοῦσον 

[ το ἰδ Ι! θοῶς, αϑδν πορο αν μον μο ον ρου Ι!᾽ 

οὶ δι ῤο ἰδραθ ροιπνος ϑοῦλον δαλιο σοις ὅθ᾽ αὐόιο. ἐδονϑ ὡοΣ υυοῦ }ι98 ο5 

τ δ» μα} ᾿ἰϑυῶν ἰθμδο ἰαχοὼν σῷλαθ ομνροΣ γοΐ ᾿ἔκαοῦ τος  αύτν,, 

ὀΐω»), τόμδοϊ ὡὧοῦγ 90. Ο ΑδαλδΣ βϑοκο μῳ5 Ὅλ ἰδ ὦ σὺ». ϑϑῆο 

τοί τδλδὺ ἔββορο [κ.5. δ. χὰ ἰομ. ϑομέϑου» σαι δ ῥο «-ἀδοδαο 

βυυοῦ ὧϑ. ἔμ εἰν σοι ἰγον ογλο ὅ1α (ἰο Δα; ο 151150 εὐ τ ανεϑεὶ ιϑοοΣ 

σαν ἔρος ᾶς, ΝΘ μϑηο λαῦμο μφδοίνϑο χ. ὀΐθννν εἰδμος 9 οὐ. βΌ ΟῚ; 
μα, ὡσϑὺ ν᾽ ὅιο ἰβϑᾶαυ ιϑοῦνο δος ἰδανρο [μα αορθ ὁ [οι δοὺ ««ϑομέϑουνν 

βοα,5 δορο δ «ΑΞ σοῦ) ΠῚ κκῦ. 9 ο «ἘΡΔΣΟΣ αν μοῦ το 

μοΣ μος, οἷος κ9 οἷν. ἈΠ. μλδνὰ, οδνν μοὶ βαδας ὡὸ ἐὸν. οὶ μεν ας ς μμνὶ 
ἐπ ροσϑο» ματ5 ὍΣΣ, μμοΐγ σοῦο, ΘκοΣ μοι -- νίθοο μὐλ γ9 βϑ 5 ς΄άαϑὸς 5 
ειϑϑηνασοιν ἰδιυααλο νοὶ οἰλοιορο, [λους 9 ον ἰγαυς, υδδι9 βαΐας » ̓ἰϑδυσα) 

ουΝ ΠΕ νυ ὡς μἱ - τϑρῦοο οξοςΘ ᾿ϑαλὸ βοῦν [καλὸς οἷν. ἡϑμϑο μοὐοι ιϑίο ἰκϑον 

1 9] ανϑατν ᾿κοΣ καθ» βοῦν, οἷν. .5 οἷς Μ᾿ ν ναῦν ἰυϑι νοἱ ἰμβαλοϑ καθ θα. 

᾿ῆνυ Μὴ οἷς κιλαθῶννος ὥραν, α9. οἰδδθο οἱ μι λλτν αόγθοο εἰ αϑατν ον. κὐκαῖνιι 
ἰαδα Μὴ εβλθους λα ζδοθο ἐρεροο οογαλόγο) κοοῦνιας, μὴν το μμυὶ βοαθ ἰδϑανθσ 
"Ν᾿ ἰραθ ἰαϑα οἷος βκρο τἰϊαύνοιδοο Μὸν οὐμων μέσο : βόα Νβομο ὑομθῦ ϑοΐαν 
ἰγολο κῶς θὲ τοῖς κϑαϑν ἰαταο μον ἀν. οἱ ὡαοΐ δ ων. σόοι «ἰκολαυθο 

δεκυθη Ν ῥϑους οὐ» ἰρῳθ οὐ οἱ οραᾶ, νονες νοὶ ̓ολαῦ οὶ ἔγῳςθι ἰδβακοθ 
᾿ἰδν ἰοαοοΣ βαιαθο {ηρθιλρο τϑ ον οἱ 'Μλαμο ονο ᾿ οὐ» ας ἀ5 .« 
ΔΉΜΟΥΣ, « ιϑοὺν ἰκαΐ ο  ὡμοὐ ᾿μκ οἰκακοὶ μα ϑῦο ἰξθ μας ον . 49. οὐο. αϑιιϑο 
. μαχυϑνι, ἘΠῚ μ4.- [ΠῚ δ ρο ϑορο ΜΠ ΙΑ «μιυοῦ ἴμο θ᾽ Ῥλόο ΝΥ ἴμεθ 

ἰλαδιαῦ ὀξλθ ἰγοῦι. βίο. θα τὸς ϑομδυ ἰδροβνο ἰἰανθϑο θομο ον; Ὡομρ 
᾿καοῦν ήγϑϑο ἔλως «Θ᾽ .ο9ο. εὐ οὐδ ἐγ μασι ὦ Με κϑὲ οὐδὸν ᾿ϑϑὸ μι 
τοῦ τἰδαυυοῦ λελοῦν ΟΝ 9 ΩΣ ἰδομον οἱ οἶδαο φρρονν μαῦρα {γο 
Ῥβ ἢ δον «ἀπολαϑον ον, Ἀοτον ὁοῖν, Ὁ νον μοι. - μόδα [πὸ βμλμαθ υκαυδ διϑὺ 
μὲ μα ὍΣ. μοὶ ῥϑέοιο εἰμι θ σμάθο θῃνος μωροῦ ϑομδοῖν Ιδοδν ββϑορο μοδν 

μαδλϑν οἱ -Ἤ ιϑοῖα. ἐμὸ Ὁ ἰμλ βῇς: 9 ιϑίο Αθομδο) :τβαλας «θοῦ ΝΣ γοῦοῦ 

δ μὰς ἱδδομον ᾿ϑαῦφο μος οὶ, «οἰ δίς. μβαλᾶς μυϑδιν οοὶ ῥο οἷν. .«ϑονμδοἱ) 
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Αϑηαθυπηρθη πὰ} ἤθη. ΒΟΒΟΡΓΟΣ ΒΟ ]Π] 6 βθη, σαπὶ (μϑἰβ 6) ΤΟ θθη ΘΕ γϑομθη ἀπ 
νγοῖζου ὑγϑοθβοιι ἰτῦπμθη. , 1 πβυθβομπάσο αθ6}" (16. οἰ πσθ]πθ}) ἄοπ ΤΙ ογβοοα ἄον 
ἘΠ ρΘμβομπαίξοπκ, ἃ. ἅ. 1 ἀἴθ ὙΟγβο ἀρ η]οῖ! ἀον ΤΘΠτοπ πᾶ ἄϊο ρΘ ΒΘ πη ἰ 5ν  ]θὴ οδ" 
Βραφαΐαπρθῃ ἀΘΡΒ6]ΡΘη ; 816. βόθροι Εὐ]τοηη τ ἀπ ροἰβέϊσα ΝΑΒΓαπρ οάοημ ὩΔΟ 
βοίποιῃη Νίδβο ππᾶ παοῖ ὅθ δομάνο βοῖποῦ ϑἴππθ ἀπ ἤἄριῃη Ὑουβ πα πῖς, ας ον 
Ῥεβιύχι. ΤῸ οι ἄν ΕΠΡῸΙ θούγδοι δος αἴ 658]ῦ6ὴ Πίηρθ ἄον γ᾽ οΙδ, ἴπτὸ 
Βονθρτπροη ππα ΕἸΓΒΟΙΠΟἸ πτπιπ ρθη ὉΠάΘΥΒ, τνῖβ αἴ θυ ΜΙΘΠΒΟ 6 Π, ἀπᾷᾶ πηΐον ἀϊοξοη 
ἰδὲ ψ 6661: 6]. βτόβον {Π|Θ ΒΟ 16 4. 18. δῖ ἀν δἰ πμοῖξ, ἀἰθ ὀυροϊο ἰβῦ; (οι 
Βοιβυρο απ γουβίθπε ἄϊοβο Τὶπρθ ἅπᾶουβ 418. ὅἄθ᾽ ἱπὶ Κ᾽ ΠΗ]Π]ΟΠΘῺὴ ΒΟΪΆΠρΘπο, --- 
»ἶδτο ὙΟΣΠΠΗ ἰδὺ νορημβίοσί, 80 ἀδβ 5βἰ8 πο ἐβ νουβίβποη" (Β ὅτι. 11, 10) --- πὰ 
δηοΥνΒ ΨΙΘΟΟΥ αἷθ Ὑ ΟΣ ὅν Πέπποπομ, ἅ16 56] δὲ ἅ1ὸ ΤΙΠνν ββθημοῖρ ἴον. αἴθ 
Βθονϑοθῦ μαρθὰ ἀπὰ 408. ροἰβῦσθη Ὑ᾽ ουβυβη:15565 ἄθυ Βο!ρίαπο γον ς0]ρ ρὸ- 
ΒΆΠΡΘΙ ΒΙΠΩ πΠΩ ΤΠ οἷπ 7161] Ἰῃτοβ ΓΘ ΌΘΠ 5. ἰτοππθη, ἀπγῸ}] Θθοη αἰθ58 ΟΠ πηρ 
416 δ ββῖρθη Θμξομο. σαὰ ΕἾΘ] χὰ γον] ρθη, υν]8 βἷθ ο5. ἢ ἄθῃ ὈΙΙΙἄοη 
ΟἸα]ἀθεπ ἀπ ἀθπ Ἠδίάθη ἀθοσμπαπρὸ σοτηβοιῦ ΒΆΘΗ. 

24, ». «". ᾧ. Ἢ περι τὴς πρώτης φυσεῶς τῶν λογικῶν γνῶσις ϑεωρια πνευ- 

ματι πὴ ξῦτι ἡ" ἐπελτεινόντῶι μετ Τὴν τῆδ (να στοῦίρη αυτῶν τελειώδιν. 

1)16 ἘΙκοηπἐηΐβ Ὀοὲσ, αἷθ οὐβία Ναΐαν (ΟΓ Ὑ ΥΠπη γνγοβοα, αἷθ σαορο Βο- 
ΒΟΠ Δ Ἴδη. ΒἰηΩ, ΕΠΡ6Ι τ]ὸ Πάπιοπθη, ἰδὲ δἷη ροἰβύϊροβ --- πολ 161] 16Πο5 -- Πομδθοη 
ἄδν Ψονπιμῦῦ; π80}} ἀϊοβον Αὐὺ Ἐν κοηη ηῖβ βέσοθθῃ 10 ἨθΠρθπ προ ἸκπρῸν πὰ 
ΘΥΤΟΙ ρυ ϑίομου Αβίτοβο, ἀστοῖ Ἰμγθῃ νοἸ]ΠἸτοτηπίοποπ Δ 8 πα 8] ου]απροη εἰ ἄληη ἀπ5 
11ρ. ᾽ουβίδπά πη [π᾿ 8116 Πδραπρδη ἄον Μβοιΐθ σὰν Βιθοπέθη πη σὰν Τήμκοη. 

Ὁ" Τὸ πνευματικον σῶμα ὁ ἐνδυσουσιν οἱ μεσοι λογικοι εν τὴι εὄχατη! 
ἡμέραν οὐκ αλλὸ εὖὐτι παρὰ τοῦτο ὁ ἐχδυουσιν αλλα αὐτὸ τοῦτο τὸ ἑὐσπαριενον ἐν 
φϑόραι εἐνδυσουσιι ἀφϑάρτον ορϑίον χαὶ εὐλόγουν (γ6]. 1 ὅαπι, 98, μ). 

ΒΟ] δὲ απ Κὰρ. 230 δι: , 018 ον δα] αηρ; 46: δυθοϊξοπᾶθη Κύγρον ἰδὲ ἴῃτο οοὐ 
ΕΠΘαΘτ Πρ 8118 ἀοχη ΤΟΙ ]]1Ο 6 σαπὰ (ἐοἰβιϊροπ ποι ἄοῃι δαβα ἴἤσοβ Ζυκξίαπᾶοδο, 
Το ΟΠ ΒρΡΟΟ ΠΟ Πα ἸΘΗνῦ ΘΙ Π161, ὙγΘΠΠΡΊθΙοῖ ἀπβνα Κῦρρον. ἀμπτοῖ ἄϊο Κταΐε ἄο5 
(ἰοἰβίοθβ Ἰθποῖξθπ, οπιρίδπροη ἹΓ ἴῃ ον. ΑἸ δυβίθπαηρ ἄσοῃ Ἰκοίποη ἀπᾶνοη ΤΡ, 
ψ16 α16 ΚΚοίχον ψἄμποι, νἱθιμηθαν Ἰθροπ Ὑ7Ὶ θη Β6Ιθ6 αι ΤΟ, ἄθῃ τίν 76 χὲ ἰὴ 
ΘΙ Ὀ]1ΟΠἸτοῖθ ἐναρθη ἀπ πὶ ΡΟ ϑαιβχίθθη πη ἄδν πϑορ ἄοπι γονέα ῬΆΜΠ ψαΡ- 
ὙΨ65110.. ρον τῖγα, ὈΠνΟΡΊγ 5110. δὴ ἴῃ ὁ" ΑἸ ΟΥΒ ΘΗ ππρ δὴ Ἰϊηρβίοι Ταρο; 
ἀαππ ἰδύ ὁ ροσθαο" ἴπὶ Δ|16π Βϑῖπθη ΤΟῸΒ] ρϑονᾶποξθη Θ οδονπ τη ΡΤ οἰβὺκ ἀπ- 
ΔΆ ΟΥ ΠΟΙ θη, ὅθι 1Ππ σποτεῦ νυ ΘΒ ]Π10 ἢ. ρΘβοιδ θη παὲ ἀπ ἴῃ ἤππ ἴπ᾿8 Τ]η- 
ψΘΡΎΤΘΒΠΟΠ6. υπθιθυῦ Ππδὺ τπιπα ἴππὶ ἴῃ ρ]θΊο ον ΤΙ ΒἐΘ Ὁ] ]κοῖς 6 Ξ66]6 νουρθαμάθη 
πα. ΠΌΤΟΝ ἀπδΡθ Κ' 6116 σγογᾶθῃ ἀθα Ποὴ ἀ16 ὉΠ πᾶθη Ὑ Θυ]θαμπᾶου ἐθον τε, ἀΐο 
Ἰάρθη, δ Βοζοηπο, ψγῖο ΟΥροπθβ, ἰκοῖπθ ΑἸδουβίομπηρ ἄθ5 ΤΕῚΒθ6β. »ἰΠοἰβυϊρο 
Τιοῖρου“ ποπηὺ 6} 818, Ὑ7611 βἷθ ροϊβέϊρ' Ἰθῦθπ ἀυτοι ὅ16 Οπδάβ 468 Οοἰβέθβ, ππὰ 
ποὺ το ἴον ΔΟμδ πη ρῖρ' βἰπα νοι ϑροῖβο ππᾷ Αὐἰδπισαρ: ἄοντί ἸΟθθη Το ππᾶ 
6616 ζαβδιητηοη. ἴῃ ΘΙΠΘῚ (Τοϊβέθ, Ψ}1Ὶ6 ρβοινίθθει εἰθιδ: .65 τὶν Βαβι οἵη 
ΒΡΟΒΊΒΟΠΟΥ [610 ππᾶ βίθῃν δι} δἰη ροἰβέιρσον Τ 614 (1 Οὐτ, 1ὅ, 4). οἈΠΕ]ΟΤο 
δ πηυεέπομβη: πθηπξ Θ᾽ (16 ΔΘΗΒΟΠΘη 161} δἰθ ποῦ Ὡ]ομ αἶα Ηδπθ ον Επρο] 
ΘΡΤΘΙΟΒ: ΒΘΡ6η, ΔῸΘΡ 8π0}} πῖον 80. ἐἰθ ροβπηκθη βἰπᾶ ννῖο 16 Πρϊποπθπ, ἸγΘΠΠ 
ΒΊΘΙΟἢ. πηᾶποῖῆθ νοη ἴἤπθη ἀστοὶ απ ον σὺ τγουᾶθῃ βἰπᾶ; ἄθπη αἴθ Πδιποηθη 
Τύγοση 16 αἴ Βπᾶο παπᾶ ἄθη ΤΡ Δ η. 

20. |. ὦ (810). Η περι τὴς δευτερᾶας φυσεῶς γνωσις ϑεωρια πνευματικῇ ἔστι. 
ηι ἐχρησίτο ὁ Χ. καὶ εκτισεν τοὺς κούμουρ. 

ΒΟ] οθὲ θη πὶ Κὰρ. 24. Ποτὺ τϑάθίβ οὺ' γοῃ ὅθι δυβίθῃ Ναθαν ἀον ΡΠ - 
ψγθβοη ἃ, ἢ, ἀοΥ' (ἀοἰβίββνγοβθη, (16 πίομῦ τη οἴποηι Το] νου θαμᾶθη βἰπᾶ, Πἷον 
ΒΌΤΙΟΗ ΟΓ ψῸΠ (ΟἹ Ζυγοίδομ Ναίαν, αἴθ 8116 Κῦτρον ππιΐαβύ, χὰ ἄθπου ὅποι ἀϊο 
Τιοϊθοβύσθβοι βμῦσοα. ηνγοῖθκ. Ὀοχοιομποὺ μἴ6Ρ Ὧθη Ἡδπρ', πολὺ 818. 0 ἀϊθ 
ἸἹΚδτρουνοια βρϑθου τᾶσο ἃ18 αἴθ Ἰῦπρβ8], ὑγθπῃ 816 ρΊβίοῖ ἐΠδι δὲ 815. αϊο Τι6ῖθ68- 
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. 908 τ. ἘΠΑΧΕΚΕΈΝΒΕΚΟ,; 

ἣν ϑομ ϑϑ θολὸ ϑομοῦπ ἰὸς δ ωςς ὅγδοο ὀμπὺ τα κας σον ον Ὁ 9 
[ιϑὴν γϑαίδνδν, οἰδαυμβιθι οδκγο ΟΝ οΝ ραν γμ) τὸς (ο}} ὀμϑὺ «ἰδαυοῦ μῶν σὴ ἰδμυ 

ὀγμϑ᾽ δὶ ἐκ δ ῶΣ τοὶ οἱ ἰμίος, δον οδακα ΟἹ ἐμὶν ΜῚ ἸαλοΣ τῶν 5) 5 

᾿ιϑομαλπ μανῦθο ᾿οομόλα λθ ὡϑιλανο ὅθ, ἰμϑοὸ ἰμακάϑο “δ οὐδὸν ῥλοο 

ἘΣ ΨΨ.ΥΎΙ «ϑοιλασοΣ " δ λλο μόδα. δνας ομβϑαδο ΘΟ τα ζο μ5] Ἀδὸ ρθο 

μολδοῦς. ἰγϑρ Κκαὐ ραν ο.Σ ἰδὰ 9. ἰὸς οἷς θαι κϑῆλϑϑὶ μας ἂν 

κτϑ 5) ἈδΣ Δ μομβγ θαι ον οὐ, ἰϑοβνοὶς Μ᾿ μααο δ ο βόδι  μᾶϑ». 
«οὶ σοδὰ ἊΣ, ἰλαυμον ἰϑοιῃ9 ὧ «θνοι οἱ ἔλῳςς βμαο .. 5. μοὶ εϑομῤονἡ 

τμῶϑν κ᾽ .δ5 ομῖθὺ κδο λα, μβὸ οοὶ μονα 9 μβϑας μοὶγ οἷο 

«ΘΟ 615) λδο {|γ0 μον» οι αν δου δι δας κὸν ἰδβορο (οἱ, ὦν ΟΡ Βθαο 

μαΐαϑ. λυκϑὺ ἰδέβορο [βου ΝλοΣ τωῦλο φέρον» μα 5. μοὶν οοΐα. ᾿ϑαοας ιϑικον "ποι 

'δααο χὰ. μκῦν μοὶ μ5λο). «οἱο [υϑϑν οὐδοῦ ας, ἰδ μ᾿ μοοβ. ἰοϑι; 

ὥϑο ἰτϑι αι κϑν ὀμπὶ ᾿δνιῶςς, Νϑομλν τυ ἰδαῶν δ ρσλο ἰδὼν ἰδιλαλο ἰδαλοο 
64.5.5 οἱ οὐ Νυλον ἰοὐασοο ἰὸς. φϑα δλο ̓ οοσμ «οομ ολμ καϑ 15) ὡς οοδυ μον 

ἴαλο ἰδιαὰτν ᾽ν, μίο τ οοιβαιιθοομο ὰ ῥοο δα ᾧ ταὶς Βὶ τι ἃ ϑϑλ δα κν οἱ 
μγ μάϑυ '5ϑμ μον τωμοί Τὼ 9 Ἀν. αϑνγο . «ϑοηαβιῦ, λοδν) βα υυἱο εἰδῶν ὁ 

ἔθου ὅμϑον [πα υλονν υ ὧδ ἐμὶν ἰαλιοο μϑο θυ κὐ  μθοῖο οροαδι» μὰ) εἶδϑδο 

δ μον ὡο Ὰϑ. οιναχβοομο μον βοονςς ὀμδοὶ ἰδεφο μαϑυ . μοὶ μοιρῶν, κυ καοἷο 
᾿αδΝ.5..}ν ἰμβας ως. τίοδαυ ἰμωςοο |"»α5. μϑῦὶ ϑιῦσο ἰδ αωρο αν μκυον 

ἔλιας δοθοῦν οϑν. λαθν μοθῖν ο μθοι οραασθο βαϑιδν, ἑὰς, ὀὁΐο ΆΩ. ομϑο 96) ἰδ ο 
ἰδρῶν οδνϑσδο θιδιίδον, γος Οδοοὶ Νὺΐ νὸν φογϑου μερθοο βωῦ ἰδ! μακροῦ ἐόμθνον, μοὶ 
.}.κ5. ΠΝ |Ιϑο ΠΡΟΣ) αν μα Ὁ. ὦ ὁμδεϑ) ἱμαυἱ . ὀδὺ. οἱ μοον ἱμὸ 

ΚΘ ῤϑι Ουοῦ»; μὰς μϑδο ἰϑον δὶ ϑλθο μοοῖν, Ἀυρο ἐν εἰμὶ ἰδϑο θα μοΐρ [καί 
Ἰαλ Ομλορο μιθδιλον ἰοδιαλο βλλκαλον ᾿9οὶ, ομϑοααθο «ας ὅν, ἰμϑοδν ἰοοιο οἱ 
τϑι ὡὸ ιϑἰο τμο5 ασὺν βαδι ρος οἷος ἧς νας ρθὸ κ᾽ λα ῖο ΚΡΘΔῸΣ 

ΟΘΩΣ ἔρθακοο ἀν κοῦ δοχο οὗνο ῥο τὼ μῦο μας μῶμϑὺ οιδαῦμο 

τοῦ ἰβαιοὶν ον μὰ. μαλλὶ, ἔξω 9 οοιοδυὶ ἰδιαοὶ [κακοῖν δ υ μοὶ ἰόν τ ρμο 

εἶκϑηο ἰδοδέίαλοο.. μαχο μὰ νας ο΄. κα. 6 οοἷο. [αϑῦ. δ. οὶ ιϑομδυὶ μεσ ὁ τ 

οο ρῶς δὲν Βαϑο οἰΐαλοο μῶο .[αυϑοίο βροΐαϑο ἰδωϑόλο.. ἰομϑίο [59 
Ναὶ τὸ. ὑἡμαδοο χχύλοῦο ἰαθοο. τῶ. ἡομϑο βιϑάλβο Ἀμοῦθο -- οὐ νοι Ν 37 

εἰμμομ μον 9 μας ον μον μαρθ κύαθῶς οἷν ΓΟ, : μΝοονο ᾿ναα 5. 
μι μον μα ϑ:ϑ τ οδοθανρο ἰαωμο άσαο ομροδνθο θοῦ ΜΟῚ} οὐδ θ ἰομωοι 

ΘοΙ» ἰδαιδοδ,  τζηοο χθὸ ζόορο δυλαίθθο τα ᾧ ἡ τίμοι! ϑοιδιο ἰνβυΐγο ᾿ϑΌθοΣΣ 
ἴα...) ἰϑῦνος, μαῦρο μοὶ Ὁ. ἦϑμϑοῦ μβιουΐο .Ναραο [οὶ ον εἶξϑαι ᾿μγ9ι 1αιϑὶ 

τοοῦ ἐδ, αἱ [Δαν οἱ» χῶς, Δ ον. βμομο ἰοῖδν ὦ Μὲ βῶϑς βὸ βαι θ οὐδ ς Βκωῖμο 

Ὁ ἰϑιδδ νς Ιαροῦοο [βαϑοο μια λι ϑομδον μα ἢ μωχι5} ἰμῳςθ ὁμμί 

δείμμο ἱκαυΐνο ᾿ ΓΥΤΤΕΥ ἴμοεθ ᾿ς, δα ΡΈΣΕΥ. ιϑοΐβοο τον σὲ ιμοΐμο 
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Βιϑβομῦρίθ. 16 Ἐ]κοππ πίβ νὰ ἄδι' σινοϊξοη Ναΐαν -- Ι ἃ, αν, ον ΚΚΟΓροΡυγο], οον 
ΓΙ. αἴθ 16. Ὑου παν νγοβοι Πα Β 0 σαν Ἐν Κοπηξηῖς ἴἢγος Βοιθρἔουβ πᾶ Τὺν- 
ΒΑΙΡΘΥΒ. δα βίο σθη. --- ἰδὲ οἷυ ροίδεέϊσοβ Βομδπθη  ἀὰθ νυ γοΡη Πρ’ δαβίθοη 
Β0Ι]ΘῈ; ὙῈΣ τη ϊίββθη ποις πὰρ ἀκ Αθῆβογο (65 ΑἹ] θοίσβομέοθη, βοπάθση στ Ὑγο] ἔθ 
ὥνγοοῖς 68. 7εἰχί ἀΐθηῦ ἀπ βρῆψον ἀϊομθη 5011, ὯὩπὶ ἀοββοπ Π]6π ΟἿ», αἴθ. ΠΔΟΝ 
Οταμαπρ' ἀπ Αὐτὸ γουβομθάθηθη ἢ ο] ἔθ ρΟΒΟΒ ΒΝ μαΐ, αἴθ δὴ ἄϊο Ζοίξοπ ρὸ- 
βυπάθῃ εἰπᾶ; οὐ πϑηπὺ βἰ8 ὟΝ οἱζθη ἱπὶ Ρ]Π}Ὰ] Ὑγ6 1] βἷθ βίοι οἰπαπᾶον τήομς ἀμ] Ὰ 
β'πα πὰ 8116 χοὶ δ ἡγ6011861}. ΝΊΟΙΕ ἴῃ ἄση Βπιπο ννῖθ Ψαϊοπεϊηαβ σοι 865 Ὑ͵οΙζοη 
ἘΔ 56 1}, βοπᾶβγῃ 8116 αἴθ ἴῃ ον Ζεἰξ γουϊδυϊοηάοη γογεπἀθυπηρθη ἴπ ἀΐοβοιῃ ΑἹ], 
ἀ16 ποηπῦ ον, δ᾽ οἱδοη, ΟἿ. Βοζοίοιποῦ ἀπο ἴδ." α16 Δ Ροϊηϊραηρ' ἄον Ναξαγθη 
ὉΠΑ ἀυγᾶν α16 (ἀοξἐμοῖν ἴῃ 11’, νΐθ πὶ ἄθιῃ Ὑ͵γοχίο ΡϑΪΙ: »οἷη ρυν (]. Οἢσ. ἀστοὶ 
ἄθη 81165 δύ" (1 ον, 8, 6). 

27. ». «', «. ἢ πρωτὴ τὴς φυσεῶς ϑεωρια σκοπὸς εστι τὴς τὲ τοῦ μοὺς 
πινησξεῶς πῶ τοῦ νη το) αὐτου. 

ΑΘΒΏ] ον τγῖ6 Καρ. 33: Π16 οὐδέ Βδρτηρ ον Νιααΐαν ἰδὲ αἷα {Ππξουβομ οι ἀππρ' 
σα 66} ἀἴ6 ὙΟΥΠΌΠ Ὁ ἀαγοι ἰῃγα οἰ σοπατ εἶρα Ἐχκοπηξπίϑ θο ρὲ τυῖντᾶς, ΑΘΠ ΜΠ] Οἢ 
ἴον: ἀν Ζυγθοῖ ἃ. μ. ἄν δυρβίο ὑπ παρ βεομ!] Ποῃο ΟΡ δυο ἅδε γουβὑϊ πα 6 ῃ 
ϑομδθοηβ, ἀδ5. ἄθῃ. ΔΙΘΠΒΟ] ΟῚ. σαπὶ Ζινθοὶς (ον Τ]Η ουβομβοιαθηρ ὅθ: οἰπσοίποη Ὀίπρα 
ΒΘρθθθη ὑγαρᾶθ, βββο μι θῦ, ἀδπιὺ βἷθ ἃτι8 ἔροῖθπι ὙΥἼ]Θη. 510 ἢ ῬΘΡῸΠ ζπη Τὰ 168 
(αΐθη οὐδὲ Βὔβθη, οἶδυ, ῬΌΠη 56 80 ΜΌ]]Θη, 510} πίομέ ΤΘΡΟι, πον σαπῃ (Δ πΐδη 
γΘΡΘη ΠΤ τ Τρ Ποῖ ἐ, ἀπ δῖιοὶν Ὡ1ολ χαπὶ Βύβθη απο ΤΠ ροσἐσοίθηρ; 65 (Ἰοβϑύζαβ, 
ΘΕ ΒρΡΡΘΟΠ πα Ἰῃρον 1606. πᾷ ΠΔῈ Κα ΥἾκοῖῦ ρορθη ἰμτοη Βομόρίον, (Ὁ βἰθ πίομέ, 
ὙΊΟ ἀἷο ἃπᾶγθη ἀπνθυπΠη  ἘΙρθη Δ 6βθι, 8π ἴον Ναΐαν ροραπάοη Βαΐ. 

28. «σον. Πὴ Ἐο]ρομάθη ζοῖρὸ ον, Ὑγ ΘΙ 068. ΕἸΒΘΩΒΙΠΔ τοῖν γουϊοθον. ΠΆΒΘΗ 
ὉΠῸ Ὑ716 ὙΠ: Ὑν]Θθ χὰ ἀπϑυοπὶ Εἰ 6. ἸΤΟΙΠΙΠΘῊ. 

Ὡϑυχη ἀμαρτῶλος εὔτιν 1] ὁ νους ὁ δια τὴν ἀμελειαν κυτοῦυ τὴς της αγιὰς μοναδὸς 
ϑεώρια ἐκπεσὼν τὰ χαὶ χγρειαμ ἔχῶν ὅια πολλοῦ πονοῦυ αξιωϑηναι τὴς τῆς ἀγιὰς 
τριαδος ξικονὸς αφ' ἧς ἐπεσεν. 

6 ὅ86186 πδηπῦ ὃῦ ψουππηΐ (νους) ἀπᾶ αἴ  }οΥπθ,; σϊοᾶου. ὥίδοῖα, Τῖθθο 
6616. Ὀοδιδχι, Ὑ716 Θ᾽ Βομοπ οἵδ ροβαρὺ μηξ, ἄνοῖ γϑυβομίθαθομθ να Θ ; τηβηοῆτη8] 
ποπηῦ 61 ἀ6ῃ. ΟΡ Κοαποηάθη ΤῸ] οὐδ αἰ σαηχο 5'86610 ΨΟΡΒΠΠΕ ἀπὶ βἷθ νὸὰ (δ᾽ 5386818 ἀον ΤΊοτθ, αἴθ 1ῃν ΒΙαὐ δῦ, σὰ πα ογβομοίάθη. 50 βαρὲ οὐ ἀηᾶθινδνγο: »αοτδὺ 
παύθ 416 ἜΣ μαμΠ 818 Τιθιτον αἴθ ΟἸ ΟΠ δυιηρ 65 (ἐοἰβέθβ, ἀλη Βίηρ; δῖ. χανίϊοῖς 
πη νγασὰθ ἀρ ΒΜ ΠΟ ναι ἀον Βἴππο ἀπὰ ἀυτοῖ ἃ16 Ὑο]]οπάπηρ ἀϊε (ἣν. ΒΘΡΓδΔοΙῦ 
πα, ἀν 59 υϊοᾶθι Ἰνδίπιη δυβύθη ΤΘΉΤΟΥ Ἰουποη“, 

29. «... πὰ ἘοΙρδηᾶθη. χοίομπϑὲ ον ΔΙ]ροιιοῖπ 88 ΒΠἃ ἄον Ὑ οἰβμοῖξ Οσέξας 
ΔῸΒ (61 Τι ΘΙ ΠΟΜΙτοῖ 468. Θμβοιθη ἢρουπααρὺ ἀπ Ἰοᾶον ΘἰΏΖΘΙΠΘΗΣ ΡΟΥβὔ]ΠἸΟΠ]κοἰ δ, 
αἴθ γον ἀθπι ΜΘηΒΟΙ θη βύθηθη πἀπᾶ ἴῃ ἀοπδη (οὐδ δυάς υνῖτα. 

Τῆς ανϑρωπινης καταστασεῶς σημεῖον ξεὅστι τὸ τῶν ανϑροπων σῶμα ὅποποι δὲ 
τῇβ ἕνὸς ξχαῦτου τῶν ανϑρῶπῶν καταστάσεως εισιν οἱδε μεγεϑὸς καὶ σχημαὰ χαὶ 
χρῶμα, δυνάμεις φυσικῶι καὶ ἀσϑενεια, καὶ χρόνος καὶ τόπος, καὶ παάτερες και αὐξησις, 
καὶ πόροι καὶ τέχναι, καὶ ξωη καὶ ϑανατὸς καὶ ποσὸν ἔστι γιγνώσκειν εν τοις τοιουτοις. 

Ἐΐηο ΒοΙθμσαπρ' γ01}1 ποθ. Ὑ οἰβηθθ. Εὰ 50611} ἀπϑ πα οἴπθα πμδυβομηξ8Ρ- 
Πομοα Ἐδδίβοπ, 1θη]εῦ ἀπδύθη Β]1οἸς 1π αἴθ Ηδηθ ἄδβ υγῖν ἄδλβ ψψαπάσθυθανο ἀπά οἱροη- 
νέο ΘΘὈ1146 ἀἴοβο5 ἹΚπιηβέννουτοβ, Μθηβο ρϑπαππξ, Κῖᾶν ΟΡ Κοπποπ, τί 856. ῸΠΒ 
580 Βἰδτιπθηβινουῦ (5. ΑἸΡΡ1Ὰ 16ποβ Πουυ] ΘΠ θη {0114 68, ἀ65 ρΟ οἰ πηηΐβνο ]θη Ὑ Θβθὴβ 
ἄν (ἀοξἐμοῖν, ΕἸΔτ νον ΑἸρῸμ 5611}. Τὸν ΝΘΠΒΟΙ, ἀϊοβον σοι βεῖρα (νοητος) ΜΙκρο- 
Ἰγοβίηθβ, β6]θησὲ ὑπ8, 448 αἴθ δ πίοι ἄσγοι ἄρῃ Ζα{Ἀ}1] Βοβέοξ, βοπᾶθτη ἴῃ 
ον ἄθπὶ βομύρεον ἄθ8. ΑἹ], [Ἰπροη Βοβέαπα μαύ. ,)458 ζδϑίομθη. 468 τηθηβο ]Π]ἤΘἢ 
Ζυρβίαπαθθβ, ἰδὲ ὅον Το ὅθσ Μἤθηβομοπα. Εἴη θθυγοϊβομάθβ ππᾶ Προυζουροηᾶοα 
Ζβίοιθη, 40 (Δοὐέ 401: Ονᾶπον ἅδον ὙΥ οἱ ὁ πιπὰ ἀδν Ἡαβομοη 1βῦ, ἰδὲ ἄθυ' ΝΙΘΠΒΟΒΘΏ]οῖυ. 

1οο 



908 Ὁ. ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

Λαδς : ἐμοὶ κλλϑο οἰδοϑο τι βογοὶ 9 Ναλλα μλακοο αϑιϑβο κοσα ῥοο τ βολίθοοο 
μῶν ομϑὲ αϑν κο) ἰαθνο μα, μοο ἰδέραινο ας κα ἰμ 

. οὐ ἢν ὅλοι οὐνυΐο μας ἡ θῶ ΝΘ ορβοὸ βοορθ μαῦ «ϑιαιῦγοι ιϑοῖνϑο 

.ϑὅου οὐ οὶ ΒΥ Οὐ ΟΝ ραθ σον μον μυίο «ββαοῦ δὸ «μουΐο μυβα. ὡὸ υὼῸ 

ΟἸᾺρ νοὶ ϑιθο δ. μλλο. ἰγαδᾶι. οὐδ νΐ ᾿δὰ οὗλοι οἰδέθυλυμοο ἰαϑον ἰδ 1Ὸ 

ἰδθας βαθὺ ομβ ἰ'βϑὼμο δά ἰδ, ἔϑμαο υϑοιδαοο ἰκ 9 ὥδωο (ἀϑοὸ 

μοῦ δῶν βοῦν --- ὡνο ϑομδοὶ μα ῥὸ τ τὸν ἰἰαιοῖ; »ὰ. κο οδϑο 

ὩΣ κο -- μας ὁ ἰλαϑροίο ἰξαϑὴ [μον μοι «ϑίο. ὑονοδοὶ {[κα.ο:5. κοὰς ὧι ϑδοΣ 

: βοοῦξο μδβιϑο βϑϑοβθ ἐδαϑῦν φοςΘ ὥραν βαϑὸ (5.} βορδιΣ τς 5 Βοαυ βαϑς 
γον βαυδοο βαϑροὶ μον κο μιαιΐγο ϑγϑὸ ς᾽ οὔλϑ οἷο ϑδγοι ἐθ τ τὰ καὶ 
εἰμ μἱ 9.5 15.6.5. ἴα θα. μα εἰδὴ, ἰδθοαθς αϑιοέθθαθ 
εἰατιονο {πο θ}} - ἐγ φο ὡραχοδθσο ρῦ ὧς αν μᾶς ἢ οὐ" οὐ ᾿ϑουῦθοο 

!ο. οὔαϑ ἰϑϑαν. το μϑοὶ ᾿ᾷε ἅ Οἰαχ ροβνο ὁο Ἡῖοιο Ὁ Ὲ9. Ο.5) νας Ἰκϑὸ 

Ιπωο --- οἱοθανοαθ ἀρξθο ςς, βϑαλοος, βαιαθσῦ δυΐ «οἱ τοῦνϑ ὥθαικο νοὶ ὅθ 

μϑϑλαθοο . βϑαῦο ῥϑοδυο.. ομῥαῦν ἰδδαυο. ὁμα αν, ἰδ ὦν !μ ον ᾿κο .μὰ5 

δ 9 ον. ὁμοῦ θ᾽ μοῦ μβοὸ κὸν ἰΠϑνκάθοο ἐ μϑ)ο σέο οἰ; μαο 

τοιδιομϑο |Γ95 οοῦο. ἀορϑο οἷν. ϑομῦ σοβα. ρος ΠΆΘΟΣ οὗν ΟμΞΣ «ἡ ΘΚ.) ἀνθ᾿ "57 

χα Ἄθαοο «μα». μμο ὥῦϊο ροδδοο. .οο) μθο ὠϑααο ἊΝ 

όδ αν ϑομδ μ5) δέυλο ὠϑιαχν 5 ἰγθ5 Θοῖο. ομῥρϑανν, βϑῦο οαϑιϑὸν, 

εἰς φααν ἰο ἐγ νοἱ μόμδα Πγ δα, ΝΘομ ἐδυυααβασ Ἀδὰ. ἴον «οραϑυϑ, 

οἷ. ϑομ βλὴν. βοβυ -».. 19. .μ5) ὦ δα. βοϑϑ. οἷον υἶϑϑοΣ οοἷ. κβῳϑ.ομὸ 

Ιβα ῷ ρθοο. ἔμίον βϑες ὧδ αι ΡΟΣ. οὐδοι ματι ομ5 ἰμΣ ἰς βοὺ 

ΔΩ, ̓ο ὧν νοἰ 5»! ων. 9. ἃ. οὶ βαϑϑονς ὑλβαλο 565 ἤο. ᾿βοΐναθοὶ 

δδὴϑ ῥὸ οὖς. ϑομ ΟΣ «μομ» «ἰδωϑόλο μὰ. ἰομββίο . μονας, οἷν. δ 9} ὦ 

ϑιοο υἰμθρο ϑοῖν ἰοοι Νῦν Ἂ ῥοο «Ρἢ ΜΘ οῦδν οἰδοαθθ ορϑαςς. ἰομϑὶ 
ΘΟ) αἱῦ ομϑο ἐθαδοο καδο τρρφαθοο φροϑο ἔρϑμοο οὖν 5.5.» :Ὦαοιν 

ῬΟΡΣ Ομ, ἰδϑθιο,, ἰγορτν οἷο σοὺς. τεϑὶ «ον. ᾿ΘοΣ μιὰ9 βαυῦ «οοῖν». διῶ 

Δ νορθο ἰδδθααοο ἰδϑοαο οὶ. ἰἰούαϑ.) ᾧρ ἰδασῦν κυνϑὰ κιλδας ὁ Βὶ γ5) ἔθ 
-Βαλϑϑο μοαα ἡ κοι 190 τ:᾿βαϑὸ ἰδ ὡς ον τῶ ᾿ορϑοο μόθον Μμαδν 

ἰδοῦν λλο Πα υοϑοίο ᾿οοῦαθ. μα υσιτῦς, ϑοῖν. ϑομ ἰγοι (οἷο. αι ϑοίο Ὁ. μβοῦαϑο 

Ὁ μιχϑὺ δος Θομοανονς, [Ποξ μοι ϑμῤθο τ ϑομαθν ΘρΈΘΟ. «ΚΘ. ΘΡΟΣ 
ἐκβάλοδμο ἢ βαντιο» μοὶ μροῖαϑο [ αιθοοὶ μὰς τϑ . γοϑο ὡλαδι λομο ὧ- 

βοῦν ΘΟΡΣ Κις ᾿κ ῥθο ἡ ἰδαλοο μὸν. αῦος ϑομῶν οὐδο ᾿ϑοβο Μὰ οὐδ᾽ ϑ5 
δον τα ΕΝ ΓΦ ϑϑμϑο «ϑοΐα. Φνϑοῦ ιοὐο ᾿μαῦο κοῖς :550 το ο Θομ5 

τοῖν γυοῦ δαΐ θράθοο ὡδθθο οορνοῦ δοὶ σδο,, μὲ μμμλο μήο μὲ δέβοϑο κῶς Μὲ «φϑυϑὴθ 
τς Ῥ βαϑο Ὁρολν -- οὐ νοι δῶν κὔϑο]π ρῶς, δεν Βὸ υοἱο εϑμοο 

λάθαξος, δοὺς Θνδ. ἱδωρ τοῦ ὼς :βαλϑον ὁ ον δ ιρολον. ἀοξθγο Αι ρον, 

δι. 
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Υ10 ΨΌΒΙ ροΙρὺ ἀπ τνῖθ ρνδ  150}} βία 4116 ΟἸθάθιυ, οἷὰ ἰοάθ5. ἀπ βϑῖπονυ 5.0110, 
οἰπμροοναποῦ ΕΠ ἀθη ἃ]]Ρ ΘΙπ που πη ὈΟΒομάνοη Ζυνθοῖς, δπροραβὲ ἄον Βουχοριπρ: 
ὍΣ Ξθ610, αἷθ ἴπ 8]1ὲπ (]οάθτ 510}. τορὲ: ἀδλβ Ηδαρὺ ἴῃ ἀοὺ Πῦμα ταὶ ἅδη 
(οβθπιθ}) ΗΠ ϑἴπποπ, α16. ἀορρο]}, γουπδπάοποι (ἸἸθᾶθι" οἷς σὰν Πιϑομύθη ἀπ 5 
ἀπᾶάγθ χα ΤΠ Ἰπ]ζοι ἀπ ἀἃ5. ΟἸΠ ΟἿ. νου παπάοηο ἴῃ ἀν ἈΠΈΕξΟ; ἄϊθ πυγοὶ Ασπιθ ψὶο 
ΑΜΨΘΙ ἃ ββίθ απὸ αἶα ΕἸΠΡῸΣ ἀανᾶη 16 Ζυγεῖρο, ἀϊθ χυγοὶ Βρίηο τνῖθ χυγοὶ Θθα]οη; 
ἀθν Π.610 δύο Δα ΌΟΠΡ. Ο601 θΟῸΡ᾽ 510}, τνῖθ ον 11, βύλθοϊςί 5[οῖι, εἰὑσί, Ἰορὺ, 
γγϑπ θὲ 510} πἀπα νο] Ποῦ ποοὶῖ πᾶν Βοννραπροι, 16 Ἡδοὴ ἄθῃ Βονγοραμπροη Θ᾽ 
βθϑία ἱπὶ (58πλθη οὗἶθι ἴῃ αἴποιι ΤῸ110, Π|6 Ταξοηξίοπου. Ὀθὶ ἄδυ Ονάμαηρ ον 
ΘἰπΖθίποπ θηβοΠ θη βἰπὶ Το]ροηᾶο" ἃ, ἢ. 16 σοίβεῖρα Τηξοηξίοη αἴθ ἀηβ σὰν Αποι- 
Ἰκθηπηρ᾽ Οἷπι65. ΟΠ ὔρ ογβ Ἰοῖδοῦ, ὑν1εῦ ἀποῖν ἀυΐη χὰ Τάρο, ἀδθ ἄθν ΝΙΘΠβοι. , αϊο 
ανῦβα, αἷο (ἀθδια! απὰ αἴο Εανθο" ον πα]έθη Ἰὰς. Τ)ον Βοπόρξοι παρ ἀθπὶ Ἦ δομβίαχη 
ὈΠΒΡῸΒ ΠΙΟΙΪΌῸ5. ἴπ αἷὸ Τιΐποο, δ Γοῖξο πα δια πὶ Οἰἀπχθη τνῖθ ἰπ ἄδη οἰησοίπδῃ 
ΟἸοάογη οἷπ Ζ161] ροβούσυ, παὺ ππὶ ἀΐοβα βοιῦμπο ἀπ Ῥαββοηᾶο Εοτη ἀν. δα- 
τοσπύοη (ἀοδία]ν ροροῦοη, ἀπβ τ ἤδο Οὔθὴ βομαπίθη, πἰοιῦ χὰρ Ενᾶδ τπ8 
εν ἱτηπηΐοη τσῖο (8 Ὑ 10]. Δπ ὅθι [,01}) β'πα 416 Βοϊάθη οἰπαπᾶοθυ ΒΘρϑησοπᾶθη παπᾶ 
γοπὶ Οἰπαπίοι ΔΟΜ πρΊροπ (σοβ ΒΘ μον, (8 πιδη]10}}6 ἀπ ἄα5. ὑγθ 1108 ρορ]οᾶους, 
Ἐσρ βαὲ οἷπο Ἰύᾶτθο, ΕΝ ἴππ| γοπ Δ]]1ὸὰ ΤΊΟΡΘ που ποῖ δὲ; πϊσῃξ Βϑπς ΒΟΠΨΑΡΖ, 
ψὴὸ ὅδ ἤδθο, πίοι ρᾶπχ πγοϊβ, το ἀν Βοινσαπ, -το γθὴη 65. ρἼθίοιι ἰπὶ γὸν- 
μδ]ἐπὶβ ϑγοῖβα ὑπαὶ βοθτναῦσο ΜΓΘΠβοποη οἷ δέ, --- βοπᾶθυη ροπ βοιὶ γοὴ ὈΘΒΟΠᾶΓΟΣ 
Ατνὸ {ΤΠ πδι ν] 6 Ἰ να 6 “, ἀθν ΔΙθηβ οι. Ὀδδιξσε 416 Βορίογᾷθ χὰν ΕὙΠΒΙ ππρ; 
ἄε5. ΟΘβοβίθοιίοβ, θη Ζονη, 510} χὰ χοινοι, αἷθ Ἰ σα Ὁ ΔηΖαζίθῃθη, ἐρβεχαμα! θπ, 
τη Ζα να 6]η ππα 488 ΤΡ 16}] 6] 6 πο (νοι ἄν Ν᾽ δνάαπππρὴ ατιβσυιβίοθοη. , ΒΟ νέο 18 
πη ζεῖ; Βομννἤομα Ἰορρο ἀοὐθ ἴῃ βοῖπ Ναέπν, ἄδιηδ οσ πἱομὲ 841165 ΟοΙ ἴβέα 
ψο]] υΐπροπ ὔππτίο [ππᾶ δΐτη Ταν οΥἰτοππέθ ἤθη, ἃθυ᾿β 1ππὶ ρονέμνῦ ἀπ θη, 
αονΒ 1ῃπὶ νον τῇ Παῦ. «οῖπο δέᾶνκο ππα τηοῖῃ Εα]πι ἰδὲ θ᾽ Ηθυν" (ψ 117,12). 
Ὕ δηη 6 5810} βοβινγδοι {8} τπιᾶ πτὰ ἨΠΠΡῈ Ὀἱθιοῦ, τγίτᾶ οὐ βοίποη Βομῦρίον. ἀπὰ 
ἨοΙον βρνθη. Ὠϑήαροῖ, ἀαβ βοῖπ Γθθθπ Κατ ἰδὲ ἀπᾶ πἀπέρν ἄθι" Ζθῖξ βίθμξ 501} 
61" Βϑίπϑῃ ϑομδρίθι" ΘΡΙσθη ποι : οἷα Παδὲ την" πιθίηθ Τρ Ιτὰγ Ζ σαρθιηθοβθη" (ψ 88, 6), 
ἘΠ 5011 πιο ΒΟ λυ σου θη τὸ αἴὸ Πξπομθα, 485 ΖοῚ ΠΟ γοσβομύθη πα ἢ 
ἄθῃ ρβἤδιθθη, (61 ἴππὶ ἀϊθ ὅ 7616 οἴπ Ζοὶδ γουβρτόσιθη πὲ. ΤΠ ἄὸν Οὐ; δὲ 
80 ἄδθηλ ἩΙΘηβοηθη οἴποπ ΟΥὲ τῷ ρϑιλῆ βί σέοτα ΓΚ]Ϊπιᾶὶ σαπιὶ ἸΘῦδη τπϊτέθη ἴἰῃπ (ον 

ὅχοιν, ΒΊοίοι. γοῖν νσοπὶ οἰβίροι. Νονᾶθη. νῖὶθ νοῦ βδιηιπδπᾶθηῃ Ξίϊᾶθη. Εἰ Κϑηῃ 
Ὡἱομὲ ἱπὶ Λ͵αββθυ Ἰθθὸπ νν18 αἴθ ΕἾΒοΒο, ποῦ ἀρξον ἄον Ἐνὰθ τῦῖθ ἀ88 Οἷδυν γι, 
Καππ ἃπ6}} ποθ ἄθον ἄν ραθ Ηΐορθθ, ,ΕἼλουα πᾶ ὙΥ ἀομδύπτη“; 6Γ ρ80 πηβ 
πῆ ΑΜΙΆΠΡ δυαβρθυγδοῦβοη 8. Ε]ονη, Αὐδιὴ πηᾷ Εἶνα, νγθ] εἰ πὶριηδηᾶθῃ Βαύίδη, 
ὅδ 56 δαΐζίθηθη Κοπηΐθ, πηᾶ 7ουχε αἴθ ΕἸΐουα, αἴθ ἵπὶ Βίσοπιθ ἀ85 (ὐδβοβ]οομίος 
ΘΡΖθαροη ἀπ ρτοβχίθηπ, οὐπᾶμροι πα θα ξθη, Θρυγουθθη πἀπᾶ γοροσθθπ; ὙΘΠῈ 
16, ἀ16. 5'86. δαΐθηθη, Κοὶπθ παὐ ν]ο]16 ΒΘΥΊη ΠΥ β τοῖῦ Πα θ6π, ρΌΒΒπ αἴ ΚίπαοΥ 
ἄδγᾶμ βοθοπ σὰ αὐππᾶθ. ἍΤ] ὙΥ̓ δοϊιβύπτη " ; ἀποὶ ἀν Τπηβίθη, 88. τ Ομ 
65. Ζὰ προ ΠΘΥΔΉγν ΘΙ 861. χιιπὶ γΟ] ΠΟΙ πημθ ΑἸύου, σοῖρ ππ8 αἴθ ἮΝ οἰϑμοὶξ 465 
Βομόρξονβ, ὅθ ὰπ8 ϑοθβθη ᾿βῦ ἀπ ππθ ἄϊο ὄτσθηχο ἄθε Ὑγβομβύαπιβ βούσὺ, 
» ΒΡ Πρ τοῖύθη ππᾶ Ηδπάνγουῖτο ; ὅποι ἀν Ἰπηβέδπα, ἀα (16ρ’ ϑομὲ ὑτὸ ὥομ) 6. 

ἄδθῃ Μίθπβομαπ ἢἴ6 γογβοβίοάθπθη Εἰ ΤΕ ρ το ἤθη. ΡῈ ὑπὶ βίο ἀπιγοῖ δἰ ἄθπ ΤΠ Θθ61π8- 
ππου πα] σὰ ὙΟΡΒΟΙ ΔΙ Θπ, 510}} γΟΥΒ ΟΠ ἰρ νον ἅδη τΔΠΠΙρ Δ] ρθη Οἰο δησθα σὰ 
Βομ θη, σαπῦρὲ νὸν βϑῖπου αἴτο; ἄθπη οἢπθ 860 Καπη (185 ΤΩ] ΘΠ ΒΟΒ]1Ο]6 Τι ῦθη 
πο ᾿οβίθμθη, ἄὰ αἴθ ΔΙΘηβοθοι πίοηδ νὸπ Ναίαν {, 1πδὑϊπτ πη βὴρ Κ) 510}. τόροη 
ππᾷ [ἢν ΤΘΒΘη βούχοη, 6 θ6η ἀπῇ Το"; 8 ὁΡ' ἴππθὴ 85 Τοθθη φρο 6 
μαΐ, 1π ἄδθπι βἰθ βοῦ σβϑρϑθῃ, Επηρβηάσπο ἀπ ϑοιηηθυσθη ΠΒΡθ86η πη 65. ἵππθη 
ΣΙ ΟΣ. πἰτητηῦ, οἶππα (Δ 8186 ἄδγδπ ἀθπτθη, ἀδ5 οδηρανῦ βοῖπο Ηρ σθηπηθοιξ: ἴοι 
τῆϑομ ἑοῦ ἀπᾶ Ομ πϑοῖα Ἰουαπαᾶϊ" (Ὡθαΐ. 83, 99) απ (ἀπ ηἰτητηθὺ Ἰῃνοη (ἰδέ, 
80 βΒύθυθθῃ βῖθ, ἅμ βοῃᾶοδῦ 1 ἀθίπθῃ (Δοἰδῦ, 80 ὑγθύθῃ βἰθ ἰηβ Πθρθη" (ᾧ 10, 29). τοῦ 

Διυλιαπάϊπηξου ἃ, Κὶ ὅθε. ἃ. ἡε5. τὰ Θὀμίπροπ. ΡΆΠ.-εἰεῖ, ΚΙ, Ν. Ε᾿ Βαπὰ 18, ν. 27 



210 ἊΓ, ΓΠΑΝΚΈΝ ΒΗ, 

μοξϑ οον δυΐγ τμο θοῦ νοδνοοοο μαρθ φομθοῦ τἰβαςς ὁ. σας 
:βροαῦδδοο θα ϑλαθοο μεῤμθοο :οϑμϑθοο [ιρὰ.α.λθοο τβμβάοο μϑυϑίβοο ασς ὁ 

αν) δος, μασεθ μομο ἰθομε ἰοῦ Ἀμμο ἰμθμ ἀδαδς γϑν μεσ «βέρθοο μόρα 

᾿ιϑθον βοο.. ἡ ομϑὸ σοὶ. υμῦδο Ῥ0 υμδδου . ἰεϑ ὀῆλον ἐμοὶ οιοδιωΐ» ς “ίωνΝ, 

ΔοδΝναν μμὸςς Οϑιοδυὶ βυοῦ μόθον. Ὁ νον αν λαῦο. ἰδδαυξοο γον λαὸς Π5.λδο 
λας» μϑιβΣ οοὶ . οοιο θα δα. Ἄδαν υυοῦ μοοὶ αὐϑιν ", μοβν --- ἰβμὼφο 

ἌἊμο ἰμὸ ρόορολϑα ἐ ἐοο ἰμυδαδας ρὸ ον οἰδαῦρο οΝ δ νν βοι ομ5 ἰμὺ 

ἰνϑορθ μοὶγ οἱ οἰδωδλονδο } ννοι [μάθοι τομαμορτν ὑὸν οϑὴ βοιαας Μὲ  ἰοῶν Β 

ἐκ το ΟΝ ν μκ9 «ἰοβν. 15. 9. γ μοοὶ τον ὅμλθο σοὶ ὡθο μὰ. και ὁ ὡθ εμωυΐ 

μου μοΐδμο αὶ ὁμὰθ οὐ λον. μον, θ᾽ βαδαϑο βοϑι; και.) δ τοὶ μον 

βου. ἐδοὶγ δὴ γῶν οὐμὸ αϑὺς, ὀρν μ5ροι μοι --- - χλολὶ «οαϑ ῥιοοἱ ̓ αϑϑὶ ὦ μὶϑἰν 

εβοβος, ὧδ βάθια ἰκμὼ ἰδϑιρο ῥοο : ἰγοῦο. (μγο}} νον δον μ90}} οἱ ααδ μδδο οὶ 

Ῥροο . ἐῤλάλο ὁμαθ δ. οὐ ασμπϑοο ὅς ογομῶν οοιαπι ᾶνν ᾿ν δ) (699) ἰὼ» 

Θμὰθ οἱ αἰδογ νκωα πϑιθο έο κϑλθο οαμαδας ἐὸ κόο οοδαὶ ον 

λοαϑὰ λοοὶ ̓ νϑὴ φὸ μιϑἱν μα. δ λγο.. οἰδϑιρυ φὸ τοι ἔγεβο. ᾿ς ομβοοῦ αἴδοο :βιαυὐ φοΐγο 

ὧδο διβαθαϑ ὡθο οδας ὁ ἌΣ εἰδμῦδμοῦ ἔθμα νοὶ Ἀαολ βαᾶας (ΟΘΉΔΟΣ 

τοῦ" ο Νδάυλίο., ἰϑαθουιο ἰδιδιςν ᾿θϑὶ κῶς ὑμθοον οιαΐαςς ὁ ὥοιας, "ὅλο ῥοο υθιανὰ α οὶ 
ἔρον σον οἷν. ϑοδοὶ ἰοδαν Ἄμασις ψϑον κὐ εἰ οὗλοι ΟΝ 4) καὶ ἰρο 

᾿ραϑᾶ ῥιοοὶ ᾿ϑϑϑὶ ον οὔϑοϊθ οἱ τ μοοι βάδισον ἐνὶ τοδϑασὺν μα ον μεδοο 

δ ιυοῦ - ἰδαιρο [αι δι ιν ἰδ λα δ ἔρον μοὶ ς ἰονδαν ὁμαδς, οὐδόν Μὲ . ον «Ολὶ 
ΔΑ, ομϑὺ ον ἰοῦδαν κὸν ομανν οον [και οὐγδδο ἢ υΘῸ» [ι΄ λδοος, ὡνς οἷος μαυθο 50 μαςςς 

τὔνοιϑὺ οἰδβαδο λβ οὐπ ρον μοῦ ϑιοδ οὶ οο οὐδ. - ον ϑ5 οἱ αλοόγδοο ἢ! 

ὦ ἔμ ἰμο δου ἐμὲ τύοδιο κϑλ9 πῃ λοσα θμοο μάν τωῦμοΣ 

ἊΣ, κοϑο ἰϑΝοΣ βαρλομθν ψοΐν τἰσοδν μαβαθο βου ῥιοοὶ δῦ ἰδιωυμῦδμο 

τϑρϑλο μδόλοδοο ἢ] οἹα.}} ἰεϑαα, οοὶ ὅσνο αν δαο αὶ ὧς Ὡς οἷς .οδρασ 

μορϑν ᾿θδι λαὸ ωογαρουγαθο {{  οη!, οδϑα ον ας Ἀ ςς ϑοιλοοδ ὁ ττἷἧν υλῦδλο μὰ 
πϑιοεθαα ὡς ῦλιο τιορθλο οἰανϑόδδο }} 5. ομϑν ἰοῖδνν ὁρμαῖς, οὐϑι κῶς. μὲ .ὰ9 

μωο θοῦ ο ἐθ ὦ 59} 17 ΝᾺ λλον ᾿κϑῦ Εο Ια. Αβ ἄπο ομβ [51 ωλλδοι μϑοῦμο ἢ 

βοιααο εἰδῶν αρνῦνν ν ον 5 ὥβιδΣ ἔρμο τἤλαςςςς οο. λῶν δοὶ ΒΆ5.9 

Μ᾿ μοϑιῦ ϑιξϑκωγ ἰδαῦν κϑν Ὁ υἰδΩῖο ΟΝ ΙΔ. (καθ᾽. ὁμαρραβιὸς, ἰμαδινς ροϑ ΘΗ ΚΑΘ} 
μον μδορο ὡΣ κνο  ἰαρλο κδο 7 ον, οὐ αιυλοίν οἱ μα Ομβοδθο ἐμ ολουθο 
Δ} ϑομῖδδν τ μον ἰδώβλορο (υϑοδ!ιςς οὗν οἡ κῶς οἰδαῦρο μων, ἰδδνο 
ἐμοὶ ἰΝβοονδο ον ὩθΙΣ ἰὼ : βοῦν 5} υοἱ μμο ΠΕ ἰὼ: ΓΙ ΕἸ ΨΗΡΙ 

τοῦδ φαδαθο .λοδδ ῥδο ἰδροοο ἰϑολῦνλο ᾿αϑοῦ λοος ὉμῦΜοΣ κῶνον, ἐο ἰοιδν μως μο 

κῶμον ἰδῶ τοῦνοΣ ἰμοοὶ -ὐγοδ ιν τ α:5. θα». βοα. μον οἸλομαλαο ὸο 30. 

τίκοιςς ΟΞ οι ἢ) βθια μϑὸς ἰασροῦο ον. ωΜΜμο ὥοίο ῦμμο ΠΣ 

δα μι μὸ οι Ἀβοοδμ κοῦ ἰζοία μοὶ οἱ βνιυδοοο . μϑϑοδαο Μ θοιδ ϑομθ 



ἘΠΑΘΠΙΤΙΒ. ΡΟΝΊΤΟΙΒ, 911 

» πα βουγοῖέ πῃ οὐ ϑηποι κάτι 88. θη Εἰ ΒΟΠοηππροι, αἷς πὶ αἸθβ 6. ΠΘῖμο 
σεμῦχοη" ἃ. ἢ. βονγϑῖδ τάδ οὐ ἰζοστιθη απ 50 116 ὅδη Ἰσαπῃ 88. 811] ἀ6η ἀπο ἄδηι 
ΔΙΘαβοιοη. χπβίοβοηῆοι ὑγθο βου ἄθη ΒΟ  ΟἸςβα θη, ὅὰβ ἄπο δἰ [ἴδ δυἸτθηποη, 
(ΔΒ 68. οἴπθῃ βο ρ θυ 50] θ ΒΙΠαπου οἰῦ, 6 σαβαιητηθηβοῦχί απ οἰηϊρῦ, ἀπονραᾶποῦ 
πη γονβοσρί, Ὀο 6} ἀμ 06] 6 "δ, σπβαμημιθη ρ ππᾷ δ Ἰδέ απὰ ουπθαους. Δ 1ὸ 
15 οἴπθη τἰασοι ΒΙΔ6 τὶν ον ΟΠ δγον ἴῃς ἀοπὶ ἩΓοβοιοι, ἄρον Ἰε]οίποι ἽΝ 611, 
ονκαπηξ, ὅδ. ἀὰ5 οἰπίροπβ Βαπᾶ ὅν ρθμσοη ΟΠ δΌΓαηρ,, ἄον 5] θατ θα πᾷ ἄον 
ἘΠ5Ι ΟΠ Όσ θη, ἰδὲ, Ἐπ βοπαπῦ γοὴ. 5101} ἃ015. ἀπ 5ἐοῖρὶ γὸπ ἄδ δὴ δὰ} σαν δομβίοῃ 
ἘΣ Ἰτο πα 18. 

80. ς.. 0 νοὺς ὁ πνειμιατικος ἔστι» ἑποπτι)ς (ορατικος) τὴς ἀγιὰρ τριαδορ. 

ΠΔ5 ἰδβὺ οἷπιο ἔΠ 6 4116 ΘΙ απ βο ΠΡ ἸοἾτο τι Δ]165 ΔΙΓαὔου 6118. ον ΠδΌσμ 6 ροἰβεϊριο 
υμπη, ἀϊθ οὶ σορθοῦ ἴῃ βἴο} ἀκ Τηοιὺ ἀονΡ ΠΤ υϊπ ἢ βομαπι. 516. βοβαπὺὲ 
ππ| ουὐἸκοπι (Τοῦ πο}! } ὅὰ8 ον ζὕσρουνν οἱ" ππι ἰππον Οναάπαηρ, βοημάοχση ἴῃ ἄσηι 
Τλοιέβ, ἄπ ἴπ ἴπν θ61 ἴπτον Το ἰοῦ δαΐρο!ν νυ πσοπῦ ἰθηθβ ἀπδυββΡυ ΘΒ] 1] Ἰθ 
ΘΟΠδπιθηβ. 5 β8ρὲ 6. ἀπάουθνο: »νὸ ΕΠ ΟΙτοι τη νοὶ ἄδν Δίου θοῖγοῖν 
ἰϑὺ 16 Ὑουπαη, αἴδ πθοῖι (ἀοὺὺ βομααθ, 

51. «". Τ᾽ εὅτιν ἡ τοῦ νοοβ κινησιβ οἱον τὲ λέγειν τι δὲ ἐστιν ἡ φυσις αὐτου 

ὃ λεπτέον ξὔτι διότι οὐχξ ἂν τοιῷ τεῦσαρσι στοιχξιῦις συνεστηπεν, 

ψοραη Ὀοδοπίοί ἴον αἷθ ἤ8616. 5 αἴ ἰβονγοβηοικοιν (01 Ξ86616. ἰδ, ἄϊο 
νου ἴδβθι' Θροϊτυϊα ίου. οὔθ" Τὰν τοπη πβ χὰ Ἰθπὸν ἀθουρϑηῦ, ΚΠ} ΤηΔ}} ΒΒΡΌΠ: 
ἅϊὸ Βοινοριηροι ἴπγον (ἀοδδηκοι θοχθαροη, ἀἀ} δ᾽ {ἀ Πρ’ ἰδὲ, δἴπθη ἤροῖου Μ Π]ΘῊ 
παξ, νονβοϊοίοη ἰδὲ νοὴ (ον 1ιΟἸ ὉΠΠΟΠ]τοῖς, ἀπ ἀαβ. 516. οἰπτη8] τα] ρ ἀἢ8. πα ΘΠ] 
ααρονορὺ ἰδὺ. 5. ἃθον ἴῃν Ναΐαν δὲ, τνῖθ ἤν ἊΝ ὁβθη ἰδὺ πιὰ τγθπὶ 516. πη Π10} 
γα βομεένσοῃ ἰδὺ -- ἀκ5 ρος ἴθι" ἴπνὸ Εὐϊτοπηίμϊε, Βῖο οβίο δ. 18 πιο πο 
ἁἴ6 1165. ΒΘ αν α ἀπ8 ἀθπ γἱον ᾿]θιιθπίοι ὅθι ζὕγρουνγο!υ, ἀαθ τπὰ βῖ8. ΠΡΟΪΙ 
ἄρῃ Βοίδβέθῃ οὔθ" ἄδθυ' Ζ8}1 οὗδι" ἀν ἕτιβοθ ΒΌσια [ οἶδ᾽ Ἰῃσθῃ Λα] θη. ἀπὰ 
ΤΆΡθοα Ὀοβθ πιοῦν ὕπο, 010 ἘΡ]κοαπἐπΙβ δὲ τὴ χὰ σΡροῦ, οἷη απο ἢν 
τη ]0ἢ}, οἷ. ΡῈ τιν ἈΠΟ ἀθοι" 10}. νθυιποοιῦθ ὁ5. πίομὺ" (ᾧ 199, ), 

82. ἰ. «". «. Του ϑέου δικῶν οὐχ ἔστιν ἐν ὧι δυνάται ἡ σοφιὰ αὐτοῦ ἐκτυ- 
πωϑηναι οτι δυνάτον καὶ ἐν τοῖ εκ τῶν τεσσιίρων στοιχείων συνεστηκοσιν (λλὰ τοῦτο 
ἐστιν εἰκὼν τοῦ ϑέυυ ὁ ἔστι δεκτιχὸν τὴς τὴς ἀαγιὰς τριαδοὸς γνωσεξῶς, 

Τὴ ἀδ8 (ἰοἰβιρθ οὐπθθῦ οὐ ἄαθ. ΒΠᾺ κα ὉΠΟΡ ΟΥ ΒΟΒ]Π ΟΠ οι. Δ οβοπΒ. [ϊη ΒΠᾺ 
(ὑοῦ οβ, ἴῃ ἄθπι ἀπε ΤΠιου ΓΟ ΞΟΠ ]]Οἢ18. ἂἃπὶ 1πτὴ χὰ ΤᾺρ6 {υ]εῦ, ἰδῦ ποι ἄδδ, ἴῃ ἄσαι 
ον ΟΠανακίον. βοίπον ὙΥ̓ Οἰβιοῖύ ἴῃ ΟΡ. χύθοῖςν.}} ροοναποῦθη. Βοιθρίιπρ ἃιι8- 
Βαρτξρι τνϑυᾶοη. Κάπη, ΠὰΒ. πῃ ἃ τὰ Ἰδάοθιη οἰηχοίηθι Πρ ἄθν. 610 ὅν 
ΕΙΘποπΐθ ρΌβομδίιθη, 6 8110, ψῖ6 Βαοιβέδθθη. ἴῃ ἄθυ ΒΟΒΡ , βοῖηο ὟΝ 65] γνον- 
κὔπᾶθπ. 1016 εἰομύθασοα Ναΐανου ΟΠ ΘΠ Άτοη ἴῃ ἴγτὸρ Ογάπαμῃρ πϊομδὲ κε ΤΠπον- 
ξουΒΟ ΠΟ μ0 ἀπ ἄθη ππϑαββρυ Θ ΟὨ]οΠ6η ΟἸδῊΣ βοῖπὸν ΟΠ ΠΟΙ Ό, ΒΟΠΘυς 56 1π|ὸ 
ΜΠ ἀου θαυ 8 δ οἰβμθῖῦ πα βοῖπθ ἀπουτη  ]1οῖ6 Εἰ ρβοσρο πὶ Α11, ὙΙΘΙΤΊΘ μι (85 
Β1Π4 (Δοιϊέθβ, ἰπ ἄθπι ἄδβ8 πιο οὐ ΒΟ] 1016 βοῖπμοθ ἢ οβὸπβ ἀπ ον ΘΕ ]ομα Τϑῖπο 
ΟἸαμᾳ βοῖποι ἀπ ΘΒ ΟΡ ΟΙ ]]οἤοι. ΒΟ δηΠοῖ χαπὶ Απβασποῖς Ἰζοπησηῦ, ἀἀ8. δὲ αἴ νοῦ- 
πἰατερο Ναδια ἴῃ πη, αἴθ, Ὑγ61} βῖ6. νον Ἀ]16η Το θη βομαῖθοη. πα Β᾽Πη6501:- 
αὐϊσκοα. ἀπ Ὑουθρίθσ  απρθη ρονοίπὶοῦ δῦ, πὰ ᾿θμθπὶ ὈΘβο ροπᾶοι Τὐςομῦ Ἰγθῖνη 
ἰονοῦ αἴ Ἐνκοπηύπίθ ον Τα Ὁ Θιαρἔδηροι Κδηη, 

88, «᾽ν. Σκοπὸς του ξωτικου τοῦ νοῦς ἀϑανασια ονομαξεται ὅκοπὸς δὲ τὴς 

προοβκαρτερησεῶς ε(υτοῦυ ὑτὲ εἰ αὐ διαμένει," ἀπτετίι δὲ του μὲν ποώτὺῦυ σποποι 

ἢ τῆς ἀγιχρ τριαδὸς γνῶσις, του δὲ δευτέρου ἡ πρωτὴ τὴς φυσεὼς ϑεώρια.. 

Ἐπ τοδδὲ σὸπ ἄδπ γουβοπἰθάσποη Ανέθη (08 (ΘΒ ΒΑ  Πθη, ἴῃ ἀθπι αἰ Ναῦαν 
ἤθπθβ οιγίροη Ῥθβθπβ απβρορτέρυ ἰθῦ. ΟΘοὐὲ ψὶνα οὐζαηηῦ 88 (61 Ι φυγοοκαϊοη- 
Ἰομοπ Ονάπυμρ ἄθν. βιοιύθαγου. Ὑ 010; ἔδυπον. 88. ἀ6Ρ αηβύνο 0 η Υ ΘΡΟἰ πριν; 
ἄρ. ΜΙΠκΡοκοβιιιβ, 65. Μϑηβοιθη, ἄον 85. ψαβϑιμ 6 ΒΟΉ] βοηθ Βημ ἃ ἀν. 51} - 

7 

οἱ᾽ - 

102 



912 Ὅς ἘΠΑΝΚΕΝΠΈΠΟ, 

"ιν  δλϑυ οόμν ϑομ δυβυλοὶν ἰγον θ᾿ ποιοδο ὶ Νυ]ιβοίν οὶ, ὥοο. δά9..5 ϑομὶ 

βου βαυοὸς βορος τἴμῳιθ ὡὸΣ φομρα ἡΝθ ὧο οο τῳοδὰς ὅδνο Ὁ 
βοον, ὠϑιον  [κα.50. ἰμᾶϑος μὰ. 15) «οἱ ἰονδν ἰαυδδο ομῶν ᾿- λα μεθ 

ἰοίαο μ᾿ τ ἰσευϑίβο  ἰλαμο ἢ ἰμοδδοο οϑιοδν ΐγ ἰγομϑν οἰ ο αι... || μιο. οϑι 

! βαδνι εὐ οἰῶν ὡκύλσος, ϑαλο οἱο τως θέον. οξοδ ἰδ μον θοομμο 

᾿οιϑοο.. ὀν μο βϑϑδον 6. τβοοι» ονα νιον κὰν. βασο, (519). μοὶ διίμδω,ς μμμο 

λόγο »ς νου ζρος Πὶ᾿ μαλο οἱ φοδυΐν οὶ μὰς δὶ οἰοδαν οὐναι αὶ ὰδις 
πϑρο οἰδαν,ο δ ν. ἰὰρ ὁογασο μῶν. Πῦρμοο δυίμα . λα, ὀμδοὶν 
ἰύμμο οοὶ "6 ἱκας ὅλο }} [ αλο (τ) δ τὰς ὁμαρ βιϑϑο ροΐνλϑοῦο ἢ) ὁμω «οἱ» 

εἰθμα "ὼ ὀμδμὶ ον το. ἰδδορ ὁ υΝρσυς ὔϑομο κἱ οὐνϑεν ϑλλδὲ Ὁ» μο 

μῶν μόοος, Νάςς γ ]καυΐ ΟἰΝϑνσο ἱμὺ τον βαθϑαϑ ῥὸ : ϑομαϑῦ ἰῥοιο ναὸ 
᾿ορβϑο ἰβοδ ον ἰ ανυδοὶ δι ᾿οἰο θιϑῦ οὐ) μὸν. βαλῶ οο, οοοι [δα ἰῤθιθ δον 

μομββ υἰωυοῦ Βᾶς δ οοβνϑν μι.9} ἰδδάλορο λ.56}}. «οἱ. ὅγϑὶ Ἀ5- μοϑ δᾶθ οὐδὲ - 

103" μου η], ϑδς κΘ λλοο., ραοῦο κύσϑος, οσοι «οὶ βιθοὶ., τα ὅλο χοδὸς ΑΘ, ἰκαοὶ» 

«ΟΣ δ᾽ υμυοῦν μᾶς Ὅλος, ἰοδὰν οἱ ανιλοὶ ὰϑοςς και ονϑαδο θυ οὖ. οΙ 

μβμῶναϑ ὁὸ ϑυ τἰδοόσω ἰοδν, σον σον τ λα μικο, ϑιοδω ἡμὰς Βα ϑο 

οιδαοὶ τοἱ (οο α..5.5 ἃ «ϑομδυὶ ϑϑμαθθ ὗν ὦ. ἦθμο νον --- ἰοδῶν 

ἰδϑοὺν ἴοωΝ, λους μαῦρο 15,150. Ἀ5. βλϑ μαὰ μ5ο. ϑομαθρο ἈΠῸ, ἐδλλςς, 6} 

«ἴ “αὐ οἷοοι δι οο οοῦνν ἰοῖδὰν κως Θ ὡο ονϑ9 : ϑομοξο ἈΞ ΘΟ. δα 

«Ἱ οσϑν βλδ δοβνο ,ϑομαθο οοῖς το μας ἐ  ῺΔ νον τοῖοι οίο 

ἰοῦ. (ο ἰβοδνμο λον, ὠ :}} οϑιῦ ἱβ ιϑομασρθ. ἰδ γ)γο βαο 'δοὺ 

ἰμοοοὶ ὧδ. ὡς ϑθλο κοο. αν ΣΟ αο πδϑνὰν [α ον ϑομο μάκιυδδο ἐξα αι αο 

-οἹ ἰμΐνο ἔιθρδῦ ῥθθοθα» :ϑ5 [κκ9 ὁ θῶ) βο τῶ νι «9 «θοῦ 

εἴθ ἰδβαυδι ον οἷς ἰλρομο ἰδ βοοῦαν, μοὶ κοθμϑο γνς ρ μοβαθὺ ἴα. 

τοιοδΐν δι μοοβνς, τ ΠΝ [ϑμγο «Ὅν μβϑοροῦ οὐ ἰδοδν οἰκαϑον ἰδ 8.9 

ὦ βαυϑῖμος κὸν. ἰδδι μοὺς ἰλλαυρλο μϑο ὦ ἄϑθο  ἀϑλλο [κκϑὺ ἰδιαδονϑσθο ἰδλο 
δωίομοοιο δώμκαυ νι οσλο αν. ὧν τὰ 5. μϑιϑὺ ᾿ρῦΐαθ οο : ἰδ Ὲ5) ὡσυἱοί!, 

ΑΘ, Ἂ». βαλῦνο ΟΕ Υ ΘμλδοΣ μῶν ἰομβοςς ὼς ὡςἜ ῶωο ΝΟ 

Ὁ ΘΕ 5Μ ομαῦς μον μκάχως μχῶο ᾿καομο μοι ὥβοον. μα δοὺ δ τλοθαθου 

λϑοδου μβϑιϑν ἰδ ὅνο εμῶϑο ϑβίϑϑο κι ϑο ϑιλαθοο ἐϑιβι λλοῦ [89 Ὁ μροβογ οοι 'βα»ν 

αθα ἰο τἰοβν οὐναιο ἄθα ὁμδοΐ; ἰδσξς οἱ τἰδαμν ᾿δοιυλ ἰνοὶ 
τοῦ ἐλοίδα ῥδι. μα κοσο ᾿ρονν "Πα ,οοὶ ρὸν κτϑϑ. ἰἰανουο [ἰαθϑν. ἑρονδθ ὼΣ ὁμδοϊ; 

ἸΘΡΟΣ σοῆλϑος, ΚΘ. 65}, μὸν οι, δα 9 ̓ς ξ5) τ[Δα...5 Δοὰς. ὀΐος ἔϑμοιοο., ἔδαδορο 
κο τμνα ἐς Ὡοιοδοΐν μλομο μοβαου χα. ἰδαδοοςς βορν [Ὁ μέορον Ἀν. ἰνθον 
μ-- ὑμοΐν νοὶ ο μὰν ᾿διρρανς οἷ. μας ὦ μοι «ὐμδοὶ μμ5 βδὺν 

εἰοδν ἰκμῶν θ᾽ δ 9 ἰδοσων ἰλοοδ, λοον τ μῦδθο μλο υὐοδοὶ ἐμαν «μον Ῥεοὺ 
Ἄϑοος. ὑμοον ἰδοὺ ὀμδωΐν μιν μοβα ον Ἀλ. οἰδαδονς ομν . ΒΝΚΙ, μὸ.. υμο 
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Ὀδτθα ἀπ ον πηι οὐ θδσοι. δοιδρξαμπρ' ἰθὺ; ἔθυπθι νρᾶ ον νοη ἄθη ΗΘΙΠ ρθη ππᾶ 
Ῥροῖποπ ἵπ ἄθιῃ Τιϊολ ᾿λοὶπι (ἰδοῦ, ἴπ' 1501" ἀΠΘΌΞΒΡ ΘΟ] ομθ Ὑ ΟΡ ΖοἸσαπρ' οι ηπὲ 
50 τὶν δον βοίμθ ΤΕΥ] το δ, ἴθ ον υχὶρ; Ὀοθιεχέ, ἀπ ἄδα. ἀπϑθου Ὠ]ΠΟΠΘη 
ΤοΡθοη, (8 61" 1π πη81᾽8 ὅθ 16 ρα, οὐζαπηῦ πη ἀδ5, ἀδ} δι" ᾿νοβεξπαϊρ; 1δὲ, ἀανδὰβ 
ον καπηῦ, ὅαΡ οὐ" υοβίδπαιρ᾽ ἀπιβυοη 6616. γ 6} ]1611, ἀπ νουρἠ ΠΡΊΟ σὰ βοῖη ἀπ ἰὴ 
Ἰπραπι Δ οβο ἀπ νΘΡΏΒΡΡ ΘΙ. ΔῈ ΟἿ π8 611 ἴσον Ττοπησπρ γοπὶ [μοἷθ6, 8. βῖθ ἴῃ ἄρυ 
Αὐβογβίοιθηρ' 1πγ 6 Τιθῖθ οι Θνμα]ύοη. 85, Ἰνοση 510} (ἀοἐὲ ξοίμδη (ἐοβοθρ θη ννῖὸ 
ἴῃ δἴμθηι Β148 815 πηβίθ]10}}) ἀΠδυβίο δ, δῦ αἴθ ὙΘυμαα , 16 αἰ ΤΠιΒ ΡΠ ΟΠ] κοῖς 
(815 ΑΙροῖθη8) θβι συ; ἀδνίῃ, 48} βίο ἀπ ον Ὁ] Ἰδὲ ἀμᾷ μοῖβέ, οὔ Θαθδν: 510. αἴ 
σία {{π|{6}}}]10]]τοἱ!, αἷς (Δοεῦ βοίπθηι ͵Θβθι πδο} Ἰδὲ, Η]ονίη Ἰίαρὲ ἃθοὶι 
οἶπο Ὑν Δ] ραπρ' ἄθρουν, ἀἴ6 ὐοτέ ΘΙ ἀΟΠΒ  Π}10᾽ Ἰπδοῆθη; ἄδην θπη ἅδε ΑἸ] 
ὈΩΒΈΘΡΏΙΠ1ΟΙ. ἰδὲ, ἀδηπ οὐβὺ σϑολὺ (58 ΠΠῊΌΠ4,  ἴὐπᾷ 16 Ταΐβδοι δ (οι Βεβεδηαιρκοῖς 
ἅδον Ὑδεπθηῇ --- αἷδ 56 Εἴη ουγίρ οβιυχὲ --- οὔθηθανυ ἀϊθ Βοσέδηδιρκοῖς οξξοβα, 
0 ὰ Ὀϊδὺ ττῖθ ἄὰ Ἰυῖδὺ ἀπ ἀθῖθ ΨάΠγθ μᾶθοι κοῖη Ἐπι8ς. (ᾧ 109, 99), ΤΙηᾶ ἅδον 
οὐβέθῃ Τύβϑομθ --- 488 Τιθθοπαϊ σβοὶπ --- 5 ἘΠ] 1688 510}, 815. ἘῸΌΪΡ ἴπρον ΟΒδη- 
Ὀδταπρ,, 16 Τὐν]τοππαίηῖβ 46 ΤΎ ἀμ, ᾿ν 611 ἀἴθβθ πὸ ἰνῶν ΝαξΩΣ ἢἶο ἱρροπα- 
αγὶθ ἄρῃ οᾶ --- τσϑᾶον ἄρῃ 101 0]Π16 6 ποολ ἄθῃ σι ἱβέϊ θη (μοητος) --- κι] θὲ; Ἡγϑηὴ 
ἀδρθρθη α16 Ὑ ουπαμ ννθβθπ, 16. ΚΟΒΟΠ Δ Ὅπ Βἰπα, 510} νοὴ (σοὐέ ἀθυγθπάθη, βέθυοπ 
516 ἀον Εὐυκοπηΐη5 οὐΐοβ τὸ ἄδην γϑισθη ΤΠ Ρθη 40 ἀπᾶ 1" ΨΟυβία πα νορῆπδεονε 
510}. τη πΠ Ἰοη08. βο] ρον ΒΟΙθποπ8 πη Πρ. δῸ ρπρ' 68 δαΐδῃ πη ἄδη Τ)1- 
ΤΠΟΉΘΗ; 816 ψαῦθη Τοῦ ἀπ γγαγᾶθῃ ΕἸΏβίθυἶβ, ὍΘ χυγϑι θη Τα ἴϑασμο --- ἀδΒ 
αἷς Βεοβιβηαὶ τοὶ! αἴθ ππβραὲ ϑθοίοα. θοβίύζοη. ἀῃ8 αἀἷα Βοβεϊπαρίτοῖε ἄν Οοἐξμοῖν 
ἀπαθαύοὺ --- Ομ] οβῦ 510}. 16 ουβίθ ΕΡ]ςθαη 8 ον Ναύαν. 60. ροἰβεϊσοη Ὑ Θβοι 
4116. ΒΔ ρΊββθη. δη“, ἰπβοΐθυμ, Ὑ18. ἀΠΒΡ6. βθ6]θὴ ουγὶρ πγάπγθα, [ ἀῸΟἿ. 516. οΥν 
ψἤμσοη. Πριμηδοῖ. ΡΒ ΠΠΘ. Ὑγ1" ἴῃ ἀπ8 αἴθβα. ᾿θάθη ρκοηπίηΐββο, δὲν, αἷὸ 
Βοβιξπα ρ το (ἰοέδοβ ππᾷ ὅθ (0) (ὁ ἰβέθβνγθβθη, 

84. «. Ο δαιμῶν εὔτι φυσις λογικὴ διὰ περισσὸν ϑύυμὸου ἀποστίσα τῆς του 
ὕὥξεονυ ϑοησκειια 

16 Πϑξιποπθπ 5ἰπα πἰοῃν, ἡο ΟΥρθποβ 1561} 16 υῦ, ἴπρθ Ναδαν πο} θῦδο, 
Βοπᾶθιπ ᾿πτθπὶ Ὑ 16 ὰ πϑοῖ, 516. ΠΔΌδΘῃ ἅ1656106 Ναὐι τνἱθ αἴθ. 110. Επιρ6], πα θη 
806. γα ρθὴ [ἢ165 ἔρΘν ΘΙ δ ἔθη Ἡοοἰηηαίδβ καρθὴ ἅδη Βοιῦρῥον ἄθη ἢ ποη δηνοῦ γα θη 
Τϊοπβὲ (τοῦθ. δα μα ροῦθπ. οὶ ον" γγοῖθὺ οι ἀδυϑιῦ εἶπ, ἀπ 4116 Ὑδυπαη- 
656 Π βΘΙ δἰ βᾶμι Ἰθη86 τοὶ ΚΘ] κυ ατέα ἰναβίύσοη, Ὠθηκοη, Ζονη, Βορίονἶθ; 810 
τηϑοθθη. 0" νοη ᾿ππὸὰ ΘΟ  ΔΠΟΝ, Ὑγ10 56. ΤΌ] ]θπ, χαπὶ (ἀπαΐοημ οὐδὲ σὰ Βὕβθδῃ, 

88, νι. «. ἴπι Εο]ροηᾶθη ΘΥ ἔϑ θη Ὑτ]Σ, Ὑτ16 416 ἀστοὶ Ἰζνα 6, νγόπμῃ 5ἷθ 

βϑρδη ἴῃ ρα Α Π]ΔρῸ (88 (ἐοϑοὺς ἀθουέσδίθῃ, σὍ 61} νγονά θη πὰ γγοάαροι 7166 6 αϑηὶς υγῖγα, 
Τὸν νοῦν ϑέραπευει ἢ γνῶσις χαὶ τὸν ϑυμὸν ἢ ἀγαπὴ καὶ τὴν επιϑυμίαν ἢ 

σωφροσυνη" αἰτία δὲ τοῦ πρώτου τὸ δευτερον καὶ τοῦ δευτέρου τὸ τρίτον. 
Ὦϊθ ϑμαμῇ --- ἀδ5 Τ)Θηἰτνθυμιῦσοι. ἀ6 νουαϊϊη ρου Ναί" ---, αἴ. γοπὶ 

᾿δομβέθῃ βοιϑαθῃ ρθη. 1ϑὺ, [616 αἰ6 δυΐ ανταμα (65. Ὑαιβιηηΐθθοθ (6}" 
Βομόρἔαπρ ἀπ ἀν Μαπάθρθανῦοα ρον] οι θη. ἘΠ σβοσρα ᾿πι Α11] σοβαπηποέο Εἰ- 
Κοηηνηΐβ απᾶ Ὀνησὺ ἢν αἴθ γϑυϊοσθαθ νο]]κουηθηθ (ἰοβαπᾶ]οι υνϊοᾶθυ, Πθη 
γϑεροΐθποη ἄονη, (6 βίοι Του ΘΙ ΠΒ }Ρ σθροι ἀδη οι ὕρΓον υἹἱοϊξι απ ἀϊα ΜΙ Θμβοιθα, 
βϑίῃ ΑἸ)}0114, παβὲ, μοῦ ἀ16 Τάθθ8 ἀασοῖι 8]16.]16ὶ Ἰυοίχαπισθηα (χαν Τιῖ86 06), ἀπνο]ι 
Ἐπθατύιαθα, ἀαγοῖ (τα οβέαπ, ἀατοι μσαηρ. 6 νορυοΐοηθ Γαιβὺ, αἴθ ΘΒ ΡΥ ο}6- 
τίβοι Ταζαοιὶ δὴ μοῦ --τ ἄδ5. ἰδὲ Βομδπδαπρ ἅ68 1 6η1ρ0615 (ἀοὐίθβ --- ἀπ ἀπ ἄθι 
Ξ66 186 ---- ἀδβ ἰδὺ Οὐἐχζοπαϊθηβὲ --- 611} [ κϑαβοθ Ἐπ Π] ἐβαηηκοὶξ; δἰ Ποὺ αἶα 
ΔΕ Πρ] Πα (0) Τπν οἰ πΠοὶἐ ἀπ Πανὶ (16 ΒΘρ16Ρ 46) υγθᾶοι Ζὰ ἔντον πϑϑϊρ ομοα 
Βοβυϊπιπαπρ, ἄθν Τιαβὲ ἃπ ἄδη (ἀθϑυοίθῃ ἀθ5 Ἠότρη, ΠΪ6 ΤΙΡΒΘΟΝ6. χυτὰ ΟΥβίθΘη 
ἰδὲ ἀδθ συγοῖξο ἃ. ἢ. 186 Ττβδοῖο 16 δρβίοη Εσαηιοῖῦ, (68 ᾿σρίαπιβ, ἰδὲ ἴα 
Τ οἰ ἀθμβομδν Ἡ]Πἄθη Ζοσπθβ, ἄθν αἴθ Ὑυπα ἴπ ἀπρθὈ Βν]1ο6. Δ᾽ Δ]ὰπρ Ὠχϊπρὶ, 
Ὑ18 68. ἴπι γον ΟΡ Π θη θη Κα} 061 ποῖβὲ: Πἄπποι 1δὺ αἴ νοι ρῈ Ν᾽ ξι, ἀϊὸ 



9 214 Ἅ, ἘΒΑΝΚΈΝΒΕΠΩΟ, 

εἰδδὼο μβλϑὺ οο ἰδ δος μας, ομραῦν 9) βανλετῶς, οἷο βασόσο : ὁμοεθ 

ΜΠ} κα τἰμαθ Νωόν ἰἰαθις ἠανρονν οἱ τίμαυ! (ο μόν ααν, ᾧςες μν Νμο βοὴ 
"νο τοῖο κόνιαα οἷς Θαβλλορς ες δὴν οὐ ποῦ οἰδδαινο ἧς φρο δς σοι σεῖα 
ΝΩ Νμο αροῦο. γοῦν, ἄξιος. ἂν υϑοὶ ἰοι . μα ὠὡδϑ. δβο5ο αν. χἱ 

οιλανομδ, Νινᾧ 10 εἰμ μα ὁδὸς 9 ρα!» δαιβαὶ 15 ἰδραυγο., οιδϑαν μαδν ὶ [ἐοεθος 
Νὰ οὐδοαδοόίο οἱ Νδααυ με ὶ ἰαλορϑο,, ἰδοὺ -ὐοναῦνδι. Ναϑον . 'βϑν ϑοοαυ μϑαῤ» 

ἐλανθοο ἔξῳςθ ἐο Ἀαδιΐ ἐμοῦ βαιαο, υοοδοὶ βοδνας νον δαο οΝαιλν μα» εἰμὶ 
οὐδ ο [λον 5.» οιομοο δὸς - ἰοδὰ ἰδδιμϑυ ἰδυϑῦν Ἀλλ τμκ.19 ΒΘ γάραροο 

δας ἰββοδδν αμον αν οὐ ομνδοὶ νοὶ ΜΝ ως ὦ μόδα. χῶς οἷς θα 950 

ομδα, γον λθοο. 99 μα θα ὁροίαου ας. χὰ σοὶ ων Μὲ ἰδ .ο 8.57 

ἰκββιο βαύ »ὰὼ' ὧνόο ,οδλθ ἰϑδκ ὁ. βάρϑουῦ τομνο . ἰμκο ἐραθιδν οιοδΐν ὡς. 

οΘ᾽ κωϑ ον οὶ ἰδλος ἐο ος μὸν ἰομοσα ἐοο «μϑ)ο ἰβδαΐ ἰιϑομδαϑα; μὰϑ μὲ ὐϑαῶν 

τοι" Θιδιος δι ψαρολοος τ ἰ γεν. δον Μὴ μυέθοο ἔξ ὁ Ἀαολν βακοθοο ῥυσαςς αθς 

λαλῶ οἷο τ λοθλο ἰο Πἰχὼν (ἰο τμιῤ. δά, (ἰο θα οὐ αἱ : ,ϑομᾶς ΔΘ ἕδυῈθ ΝΕ 

σοῦ εἰς θ ἰοῦσα κὰὉ ομ5 ιδοολο Ῥαῦν ο. τοὶ δα λον τ ιϑομθᾶς δΘ 

Ὁ. ὼ5. δ. ων ἶδαο μα» ἰατο μοὶ νοίος .ἰοδὰ ἰδῶ ἰδ, 

ἐγ καλὸ ον ἰαῦον μάν. ἰμϑο ἰλάμαλο καλὴ ὀοὴ τόμδοὶ ἰδανοῦ μοὶ 

μγο}! --- οοἱ καινὰ λλο βαδᾶς. 5. οἱ (ὦ ἰοοι "τς ὦ τὸ ταοῖθ μιῶαδζ 5"ᾶϑ 

ἰβιϑαϑ ὦ ἰββϑαϑρ υἰμοιὶ ὥοον αθ μα ὧν -ϑῆνο εἰθαθοο θῖν ϑγο 8.5: 

ἡ τ ο τ βαας μλϑ μϑ ἰασρο οὐ μα 9 κὸν. «9ὶ «θαι οοὶ δωθο 

ωοῦ νο, ᾿κϑᾶσν μι. Ὁ οἷο ΠΝ ϑίο θοῦ» «τὸν Παθασλοας .9] μων ΗἹ 

«Ννιν ἰδ ν λθιν ὥλλις Το} ομναοΣ νοὶ τ καθὰ ςοολοιδο αας κὸν μϑίο . ϑομ ἰοόι 

οὐ :}}15 αήαϑ. τοδὶ ἰοῖδνν ὁμὸν «μοὶ οἰδϑδοας, ῥομδοὸ γϑὸ 09. "τ ὙἈρολο 

ἐοο βϑο. μιν αϑ οἱ Θομοο μ τ 80 τ]μ ἡλῳς οἱ μβϑαϑ 5! δϑδυ βαάοςς- 9) 

ϑϑ Οὐ βολε! ὥσος, αΘ μμοιδν φὸῦ ὁμδυὶ μὰς σοὶ -- ῥοσαα; οἱ μάϑϑαν οἱ ..ὦἹ οὐϑὶ 

Ῥτθ ϑιμᾳςθιο κϑο κ μὸ 5 Δ ΈϑΣ ν (λάλον βκ5  ερ βϑδῶν, «νὸν ὩςΦτ Ἐς 

ἡροῖν τ θα δαιςς ῥοὶγ οἰ ανκοῖς, γαλῖνς οἷς, 579, «Δ ΑΩ. εἰο Φοῖν ἱ τ οὔ μῦν Σ 

ὅμδο Ὁ υ1λιαῖο οδδνλν μαῤον οοΐν. λορβοϑο λοασϑὸς μϑ Θἱ Ἀ] -, οϑονϑ ! μβαλας» 

ἰδώιας ὁμο βοοῖν.; οοις ὠϑιοδοὶ Μεϑοϑοο υμεραδο 1} θμβοὸ ἐμϑαδο “οιονυὶ ῥα.» 

τον οὔθ σϑῶϑ ἢ τὸ βδοροο.. λαχος ἂν ἰἰακιςς δ» μυμας. 5 «ϑιοδνυὶ οὐ Βρθαϑο "τρανὸ 

ἰομοθαν .)0}}, .-. ἰλαλαςς δὴ ἰϊοδνλο οὔ) οὐὶ ψιμϑαϑο . Οὐ!» οὐ θοὶ ἐμᾶς ὅδοο [ἰαθοο 

φομο ἰλαυμδον βιμδο οον ὥδιου, δον. γροϑον μας ὁδοο μον ῶδ. τιθαθϑο ἰδ) 

ΣΌΝ ΠΡ ΠΣ τς 

εἶρβαδς ἈΦ δὸ βου [ αυμθο [(αϑ.} ποϑῦ 9 οὶ, βϑιο . ὑονα 5}|5ϑν ὁ ᾿μο.9}} φρο) 

ἤϑοβο; οον. τνθιοδο βμϑαιοῦ μοὶγ ϑαϑοι. οὶ ΟΣ βαλθν ἰραϑῶς οἷν. οἱ 

μοτο ὁγου μμῳς οὶ εϑϑο δος ας ὁ μιόδοροῦς, μοοὶ» οὶ - γροϑο ἴδιας δοο 

« 5... 
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ὙγΘΡΘῚ {Π185 ΠῚ β] βοὴ ον 65. (6 1)1οπθὺ (ἀοὐἔο5. δυΐροροθοη πὲ“. ὍΙῸ ΤΙνβδοῖιο 
(168. πυγοῖθθῃ ἰβὺ 48 αὐἱε6΄ ἃ. ἢ. ἀν αναπᾶ ἄθυ χυνοίξθη ζυϑηϊτποὶς, ἄθθ τ Π]Πἄθη 
ΖονποΒ ΡΌΡΟΙ (ἀοὐῥ ἀπα Μθηβοθη, ἰδὺ 16 πηροθ νυ ]Πο6 Βορίονᾶο. Ὑὔθαπ αἴοβο 
Βορίθρθ 510}} ηδιη]1ο1ν Θα} οὗνγαβ τἱοηθον, δα Ἡδυυβο ας, Ἰπῆνο, ὙΝ ΟἹ]αβὲ πρᾶ εἴθ 
ἰζᾶππι 65. πο ΟΥἸΔΠρθη, ἀθπη ΘΗ ΟΙΌΠΗΡ βἰθ ἴῃ ἥουι ἀμᾷ τίμα, βαίδμ, ὧθὺ 
Βϑίπϑιῃ Ηθυυπ αἷθ ἈΙΒΟμῦ πΘμπιομ ὑγ 18 τη 68. πἰοπῦ ουτοίομ 8. ἀπὰς ννῖο. οἷη 
ΒΙΕὺς νοπὶ Ηϊπιμηοὶ 61“, τἄπη} 46511811}) Ὀδβεδηατρ' ρόροι ἄρα. Βομῦρίον. ἔβας 
ψγαμάθ. ἈΨΘΡΌΣ Βθίπου τὺ π80}} ἀ6πῚ ΨΟΡ]ΟΡΘ θη. Ἰυνβιροθανέβγοο θ νῸ1 Οἰὐπιμι: 
ἐκκνννον Τιομύοία. Προ ἄορ ΘΘΡῸΝ «865, ]165 ἴππ ἃπ ττῖο οἷπο Οἰΐον ππᾷ 
ΜΈΣ 1Ππ| 1π᾿8 (Θ Πρ 5, ν}61}} 68. 121 ὩΙΟΠ βΘΙαηρ' προ ἀῃτοῖπο Βορίουθ ἃπς ἴπτη 
σὰ 5{ΠΠ|0ὴ πη 5βοῖμθ ᾿Κθαβομμοὶξ χὰ Ὠοβαᾶο]η, 

80, ὦ (510) Κοσμὸος ἔστι συστίσις φυσεῶς ἢ συνεστηκὲν τὲ εξ σωμιίτων 
κεχωρισμενῶν καὶ περιέχει λογιίκους διαφόρου αὐυξησεῶς τῆς εν τῆι τῦὺυ ὕθεου γνῶωσει 
ἔνδμα. 

Βθηθηπαηρ' πα ὥγγθοϊς (ον ΛΓ] ἡγουάθη 18 οὐ ΠΡ. ἘΠς οἵου Ἰσοῖηθ πο ον ἢ 
Ὑ εοἰέθη, τσῖθ γ᾽ διδπίϊητιβ πιο, (ον. γὸπ 800 τηξηη] θη ππᾶ τοὶ] οῃ θη. ὙΥ ο] ἕδη 
ἔΒΌΘΙὉ, Βοπάθυπ πτιτ ἶπο, {18 τὰ ἄθαι Ἠΐππη8] οὔθπ ἀπ (6.5 δ Βαρέομέ, ΑἸ]θς 
(ΘΒ μα Βπθ. πϑππῦ 6 ἀ0ΒΠ8}} οΝαύτπνό, τγ8}} 68. ἴῃ βοίποπι βου ἄπτοι Οοἵὲ 
Ῥαβέβεδ; ὁ" Βόμ} ἡϑτη] ὁ}. πολὺ τὰν ἘΠΡΟΟΠΘη. απ ΖοΙ ΠΕ 6, βοηᾶθυπ θοῇ 
Ναίαγοῃ --- ἄον ΡΙτΤᾺ] ἰδ σοπποῖπύ, γγθπμ ἀπ 0 ἢ} Θ᾽ ΘΙ ΠρΡΊΪΑΥ βέθεν --- ππᾶ ποῦθη 
ἴῃπιοη αἴθ ζδῖθθη. 1916 ΔΝ οἱ ἰδὲ οἶπθ, αἱ]ρθμιθῖπο,  α16 δ ρούνμοππέοπ, οἰπαηᾶον 
πΐσην ρἹοίοοπ Κὕσρουμ Ὀοβύθαν, πἀπα 1π 5161} ὩΔῸΝ οι ϑύδπαθ νουβομβίοάθηρ Ἅθι- 
ΠΠ  νγοβθὴ ἘΠΙΒΟΜΠΙΘ δύ, ἀρχαν, Βορθηΐθη, δοι ο, Ηδυθοθ ἀπὲ ἀπο ΝΟΠβοποη 
ὩΘῸ} ἴἤσοη βαπρθ, ἀἶ6 4110 ἀατο ἀἰθ. απ ἀονθανθη ἐξρ] ΟΠ θὴ ὙΥ ΘΟΊ501 ἴῃ ον 
ὝοΙ ἴῃ ἀν Ερθπηδηΐθ (ἀοξίθ8. ὑγϑοιθθη 50110η. ὅο Πιδἰβὲ ὃς. ἴὰ Καρι61 90: 
» 16 Πα οπηΐβ ἀ6Ρ συγοϊνθα Ναΐαν δῦ αἴθ οοἰολίρα Εὐϊτοπηξηῖβ, ἅϊο {Π», ἀη- 
γγαπαύο 818. 6. ἀ16 ΜΓ οΙθα βομαῦ, 

ὅ7. «. οὲ ἀστέρες δν δοξηι διαφέρουσιν ἀλληλῶν αλλ᾽ οὐ καὶ ἐν σωμαᾶσι διοτι 
ισα ὅτι. 

Εἶπο Ῥθαθαπρ ἄθν πΐθυπθ ἀπ οἴηθι Ομ ν Π βέ6 116, ἄος ονέος ἄθς Ῥααβ: 
»οἷπ βέουπ ἰἰθον  ἀθὲ ἃπᾶνθη ἂπ (ΔἸδηχ (1 ον. 15,4). Ὅθπη. δθοῃ ἄϊο 
Ἠοἰ]Πρθπ ἴπ ἀθι" πθαθη ΛΓ 61} 810}: ἀἄπτο! Πηθἢ ΟἼ]8πχ ππέθυ οἰπδηᾶθι ἀπ ουβομοί ἤθη, 
80 Βθθπ δῖ αἀσοῖ ὅποι ἀονὺ 4116 ἀἸ656105 ΚΕ Ρρον] ] ῃκαῖς, νυνί ἀἴο Βέοσπο οἶπο 
Ναξαν Βαθθη; ἴπρὸ Ναδαν ψγιρὰ πομῦ ροἰβέϊρ᾽ βοῖπ, πο} τγοσᾶθη. δῖ. ἀϊο Κῦτροι- 
ΠΟΒ]κοΙΌ ποῦ ἀπῆροθθπ, τσ Οτίσθημθβ θομαπρίοῦ. 

88..ἕ «9... Π του ϑεου χρισις ἔστι διώκρισις δικαια ἡ εν τοῖς τῶν λογικῶν 
σώμασι ϑησει αὐταποδομιι ἢ κατακριμιι κατὰ τὰ εργὰ ἕνὸς ἕκαστου τουτέστιν ῃ δοξαν 
ἡ βασανιόμον. 

Ῥαββοῖρ6. βρυϊοιῦ ῬααΪϊιΒ ἀθ: ἡνγ 4116 χορᾶθη γὸ}" θη Βἰομέογβέθἢὶ (Ἦν. 
Κοιππιθα πη Ἰοῦθν. 1 δὴ. βϑίπδπι [610 Θηρίμπροῃ, ὑγᾶβ ΟΡ" ροίδῃ παξ, Οπξος 
οἷον Βῦβθβ " (ΠΠ Οὐν, 8,10). 165 Καριθο] τ ιἀου]ορὶ πἰομῦ παν ἄθη. ὙΥ Ὡμπβίπη 
468 ΟΥροπθβ, ἄδβ αἴθ Ἰζότροι. πίοιιθ. θα θυβίομοπ σγονᾶθη, βοπᾶδυη βομ] 6 βὲ ποθὴ 
ἄσδῃ οι θαιπάοση ἄθβ Επαρτϊαβ (ὁπ ΜΠ, 

89. ο. Τον πυρὸς ἔστι τὸ μὲ» καυστικον τὸ δὲ οὐ καυστικον. καυστικον ἔστι 

τὸ τὴν αἰσϑητην πὉηλὴν κατακαιον οὐ καυστικον δὲ ἔστι τὸ τοῦ τῶν τεϑορυβημενῶν 
ϑορυβου αναλώτικον. καὶ τὸ μὲν πρῶτον [ οὐ κατωκαίει πασὰν ὅλην μισϑήτην τὸ δὲ 
δευτερον παντὸς του ϑορυβῇου πληϑους καυστικον εστι. 

Εϊπο Ενκιάνυιηρ, ἄθν ΒΘηθμηπηρ 4θ5 Τἰδιιουβ, 4685. Β᾽ Π}]Π] ΟΠ θη, ἄδ5 Μαίθυ 61168 
γουτθπηῦ ππᾷ ἀ65 ροἰβύρθη (νοητὸν), 485 ἄθπ Βὔβθῃ ἴῃ ὅθι β8θ]θηρθϑίῃ πὰ (ἰϑυιοι 
χα [611 τῦῖτα, πδοὰ ἄοπι Δ ονῦθ ̓ ς, σὴς μΐπ 1} ὙΘΡΗπ θη οἴ." (Αἰ. 90, 4); ἄαχα 
πο σε ὅθοὶ ἀδ5 θαον ἄν Βαβα ἀπά ἀθν Ζου]αλνβομθπρ, ἀα5. ποῖ (ον Τα δ 

το 4 

τοφῦ 



216 ιν ΓΠΑΝΚΈΝΒΕΙΣΟ, 

οὐδ γϑαϑο ἢ [μλορο Θοι» ἐμοὶ σοὶ ἤγϑιο.. ϑομθεεθ οὐ {}} Νεΐμραςς οἷς Μὲ ἰ,α.}.9. 

ϑδυ (οονδαιοο. οὐνγν νωΝδο Οοιοδωΐ σοὺς μεθαϑο ἢ] ΟἹ οϑι (μας ὅδ ἰζαθϑο 

ὅν :αδλαϑο να ἐν οακις ἃ οὐλν5Σ κοι ῥθοο., ἰοόι μέρας: 5 ΝΑΞλσσο ρθοϑο 

ον  μυξ μῶν ΜΘ σορθ οἱ. λφροίν 1.3) οὐἹ κα θμο ᾿ϑύοι οἷν . ϑολαιοςθ διῤλαν. 

ἰϑωροο οϑαδῷ οὖν. υϑοδαλος οὐ ζοι ρας, αποδναὶ [9 ἰοῦ" απ. ἢ" λοῦθς «ον 

ϑῆνον οϑὲ βιρϑοδο οὐδὺ ον τ μοὶγ ὧδ ἔγοο, ἰοδὰν οασμοα. κογβοο ««θο) α 4.5 

ἰαὰο ἃ. ἄμας ἰδ ἰμὼθ ἴομο ἰμὼ βαϑλοθου ὑϑ5 ας 4) ἰδαιιςς . 

θα. μὰς μδορ σου κοῖς θα τϑοὶγ [καὶ ἱς βαροασς 5. ὁ διο. σας 

ἰδῶϑοο ἰδϑδαβ ἰμβονμο οοὶ ιϑὶ κὰν. θα ἡ ας βομν {| μίαθου οὐ. ἰδαυθοθο 

" ἰοβο οος. θοο μὰς δι οἰδέλθ ἰλακλου τόμδυὶ οι» ἰδάνον, ἤϑον θὲ 

εμρρς οι υδδοο τά 9. δ, [μϑαδον ἰδθοοροο ὧδ οἱ οἰδλθαθο 

τοῦ οὐ θο . ἰνϑὰθα, ἰδ μιν ᾿ς οἷο θα 5150 ἐροϑο}} ᾿υξϑοῦ -ὸ 

φως θῶ τ οσθαλο ἰϑαθά!ο ἰἰΐαυο ἰ γᾶν αϑογο κυ 9. τσϑῆν 1α». ἤθιυ 

ἰοϑιν ἰξαυλον μβούϑαθο σας ἰἰγαω σον τ Μὲ τίοσναςς νοἷγ ὁβιαοῦ οὐ ᾿ϑδνυδιαῖο 

}15 Ἰωγγ μεθα. ὁμδιὶ ἰδωμοΐ μμο.. μοὶ ςοομέῳς 9 βασγο μαθδνν εἶκον Βα 

Ἀστδλ σοῖς, (Θ.κ0. μοὶ --- οομέϑου ἰΐανοὶ, λαθῶς : ςοομτς 9 οδαος, ἀϑϑον οὶ 

ιϑοαϑυο ἰροὶ .9. ἰδυμοΐ βεον «ἀμβοὶ σον αϑ μϑα ὧν ὀμδυ θὴ . ϑιϑλοο ἐο 

ὗν ἀβὸς ομὼ), ἁλϑο : ἰδέμαθο ΦΩ λο μὲ ἐμοὶ κοῃ δὼ9 μιοὶρ «θα κγ5 ἰδῦϑο 

ὁ ἔξϑο. ὡαιϑαν. Ἀκολο ἰμθο δα, μον μεοαθ οορο βιϑοὶ. - ἀθ᾽)' [δα οϑϑο 

μα οὐδοῦ ϑἱ ρα μονα οὐδοίος, σομέος9 ἰδΆθυ καθ. ο Ἐ ϑοιλαϑϑοΣ 

ἰϑϑϑιο. ἰπαυν ὁ μὸ 0 [τα ὐνιτιυδμο ΜῈ ἰλο]α.οο {57 ̓ ϑυσασ.. γα κι αϑὸς λυ. 9) 
μῦν μυίο.. οιορϑοῦ οααν [καυΐ ϑομθο ρ μ ὰὰ5 {ΠΠ ὐνωνΐ οὐνους ἔξῳεθ Θ39ι :9 
μα ρρο ολομπν οἰδέομο ἰα θα δας οἷν. ἀθῶος ἴθι ἴμβϑορϑ ἰοοι υσϑιοδυὶ ς.9 

το μλϑλὶν [αὐ ἐρᾷς 95 ἰδϑαυοβ ἰγαϑὸ γῶν. "7 τ λϑοςο μοῶν. οἷν. δον ἐγ δα ζῆθι 

οὐδ κυῦρο [ὅ]δὸ κιὼν, ἰδαιρο ἑαυ δ ιν ον δι : μὅοιν μῥομ δ ὦ. Ὁ 

κλόϑοδνο το κΣ κρ λρ θὲ οὔϑαλον κϑὶ τϑ ὁ κῶνοι εἶδ βοον μοὶ θεὸ 
τα οϊθ κλϑυδοο ομπῦ τῶν θῶ θαυ ἤαν οομϑρον μα δ. - ον βοὸς 
ἔμ» δςς σον να ᾿ς ᾿αϑοίλυο :ἰθμα Ὅλο» ἰλαιοαθ δα ἢ λον, 

1ο5" 58. ἐδ ϑρο βεοδῦϑο μοξβ ἰοδν Νὰ) ῥαορθῖο, νυδμο ϑομϑος μοι; ἰδαυυοὶ 
ἰδ ραθν 5 μθ) οὔλϑ κυανοῦ κυδομο ἔγμκο μας κῶς ἰδανρο δ νι Ὰ 

ΚΞΙ τῷ ομο 1 αὶ δ 56). ον οΣ .ῦ ναῦν. βορο. τοὶ ὧοΣ "βῶλος. μο,Ω) 

εϑο. Μ᾿ μοδ.Σ ομοὶν οδοὶ δυΐγ οροος βορθς ἰδῶ ὦ ἀρ Μὴ «θαϑαδον 
Μὰ μος ὡς δον Οδοοὶ Νυίο «μεϑμοο ἤαθϑς οὖς Ἀῶκο οὖ ας 490 

βρῶ 9Ν5 ῥοῦ ἰδιανκο δου Ν αν αν ον ἰδδύρν Ὅν νυ βϑαῦ λαὸς δ ιϑο. Ἀυΐ Πβμιρεόο 
ἰϑαϑοοΐο ὠραρ δὶ νοὶ. οοβον τοῖς 3ο᾽ ςοομδουΐϊν εὐἰδιθὸλαθο ἰϑαλοοῦθι καρ χϑϑϑν 

ΚΘ ἰλαδιςς τϑ ς ᾿ϑάϑοοΣ οὶ, οιϑο μευ μομαο τακομοο μοο βαθὸ 

«θα, 



Ευλα σα ῬΟΧΊΙΟΌΞ. ΤΥ 

ἄδθπ ΔΙθηβοιθι. τϑίμϊρῦ πη αἴ Πααο βοι ῃβὲ, ἀ16. ΤΠ]ΟΤΊΟΝ 8415. Εθπθι" Ὀοσοιοἰποὶ 
Πρ. Ὑ ΟΡ ΡΟΠΠΘπΠ δὲ Ἃ6π5, ὅἢ5. οἴπθη 5᾽ οἰ θατοη ΒΓ ΟΗ νου θνοπη ἢ, τγῖθ 65. ἀϊθ 
Ξοοταῖζοι ἀπ ἀ16 όμπθ Ατοὴβ νου Ὀγαμπέθ. ίθπη. βἴθ βἴθιοῖ πϑο] ρΟγΘοΒξοπὶ 
νοι] νουρυδηηίθπ, ὑγυσάθη {πν 1,610 61 Δ. Ὡ]1οΠ} ν Ὁ] νουχθ ἢν; 6588} βαρ 
ΒΡ: νδ8 ογείο ψοιθτοππὺ πο ῃ} 410 σθησθ 5 οέθατο Μαΐου, Παβ πίον νοὺ- 
ὈΡΘηποηθ", ὅπ5. ἰβῦ 65. ἀπο ΠῸΠ6. ῬίΘαου, ἄδὰ5 ποὺ ἄϊο Βαϊδίδης ἄον ον- 
παρ βνγθβου χουβι ὅτε, βομᾶθτη 8116 Ὑ οΡυσίσυθηρ; ἀανοἢ ἄοη ἰσλίστη ἀπῇ (85 ΒῦΞο, 
6 ἄθῃ γ᾽ αυβία πα νουβηβίον., ρ μι Ζ]10}}. νου σον, οαὐννθῖου Πϊθι" δαΐ αἴθ χυγοὶ Οὔ η 
ΒΠΡΟΡΌΘΘΠΘα Ανΐθη σον ἀν᾽ πὶ (ον. Το τνθυᾶρῃ αἴ6, ἀ16 Θουέ ππᾶ βοίῃ 
Ἐνδηρο]απι ἴον ποῦ. ΟΡ θη πθη ὑγο θα, Οοὐξ πὰ Θυδῖθη ουκοππθπ, ἴῃ Βῦδβοβ 
γα νουμϊοεου πη 516. ον ]σοηποη 18 (ὐΡθο  ἰρίτοῖυ (Δοΐέοβ απ. δὲ ἄνίοῖκε οὐ 
ἴπ 46π Ὑ͵ οὐὕθπ 85: »5 χυγοίθα Εθαιον νυ ὈΡομηὐ 8116 Ὑ]ΊΡΡπβ ἴπ ἄθη Απβροτορίοπο,; 
65 Πρυρβομὸ ἀαπη ππὶ οἷη ἩΥΙ ἴῃ οἷποιυ νυ] ]Π]τοιησηοποη ΕὐἸτοηπ πὶ ἴδον αἀἴὸ Βύβοπ 
ἴπ ἄθν Θυ8] τἀπᾶ ἴθδον. αἷθ Θαΐον ἴῃ θυ ϑ6]]ρ]τοῖ:. ΑΘ ΠΏ]101}. βαρὲ ἄθυ 56]1ρ8 
ΟὙΘΡΌΡ: »ἴο} Κομηθ (88. τοὶμίροπᾶθ Τθαθν, ἄδβ Ο]}ν, δὰ Ενᾶθη Ὀγίτιροη τγο]]ξο. 
Ἐδαδι ἀν πάπη! 10 ἴθ πὔποτον οάδ ἀποῖ ἀα8 σοπβπη!, ἄπ ἀϊθ Μαϊουίθ ἄρα πη- 
δονδπηΐθη Βὔβοη (ἐπικτητος) νου ηυῦ. [0] ΘΠ Π6. ΑΙΣΘΙ Ἀπ ἢ οἴη Τοιοι, ἀπ5 πἰομὲ 
τοἰμὶρέ, βοπᾶθνη απβ]}, οὗθὺ [6πθ8 ΕΘΘυ Βοάοπιβ, ἄδ8 πῇ 4116 σπαθν Ποραθοταμιὶ 
ὑπαὶ παῤ οἴποπιὶ ρΥπηπιθπ ἤονη νου θαπάθη 1δὺ, Ὧ[ἃ85. ἀθπὶ βαΐαη ππῆ βοΐπϑη ΤΟΥΤῚ 
Ὀδγεϊξοὺ 150, ἍΜ] Τοῖ οἷπ [ ἀΠορρο 5. ΕἸΘΈΟΥ το πη6, 80. 810} οἷπ ἀορροϊξοβ Το". 

40. «. «’- Ἐδ βἰδὺ Ἰκοῖπθ δῃάϊοβθῃ ΕΡπθαθσθπηροι ἀπ ὙοΥυσἈ Πα] υπρου. ὅδ᾽ 
Κῦνρον (μετενσωματωσεις), πῖθ ΟΥρθποβ ἔθνη ἢ} ἸΘηνί, βομᾶθυπ ΠῸΣ οἴη 8]]- 
Βοιιοῖπα Εν πθιοσ Πρ’: 

Η εὔχατῃ δαλπιγξ ἐστι κελευῦμωα του δικαίου κριτοῦ ὃς ἐνδὄυει τοὺς λογικοὺς 
τῷ σωμᾶατα αὐτῶ κατὰ τῇ} τῶν αμεστοῦρῶμ αὐτῶν κατασταδιν, 

ΒΟΜΠοδὲ δὲ αρ, 88 8ῃ τἀμὰ ρον χσανοῖς δὰ ῬαᾺ δον: οὐνθηπ αἴθ Ἰοΐχία 
Ῥοβδῦπο ταὐὸ πτοσίθῃ α18 ᾿ούοπ ππν θυ ΠΡΊ1ΟἿ δα ουβέθμοη" (1 (ον, 10, 9). ἽὝΨΊΟ 
Βμοῖπι 5088] ἄδυ τοπιροῖθ πᾶ ον Αὐτοραηρ ἴπὶ ΠΌΡΟΣ ᾿Θον ταὶ βοίηθη Ἦ ΔΗ θη 
χαπι Ραϊαβὺ (65 ῦπΙμ5 τοηπῦ, 5ὺὸ ΜΠ οὐ ἀστο} ἄρῃ Ἰορκίθη, 81168 ποὰ τπδομοπᾶθῃ 
ΒΟΙΘΒΙ αἴθ πὶ σαι! ΒΟ ] πιπιον πάθη Ὑγθογθ ἀπ αϊο ἥβοϊθη ψορᾶθῃ ἰθσ Τοῖθο. 
δηζίθίθπ; 416 ΠΟΘΙ πἰοὺ Θη 80} ἴβηιθη ΑΌΘΥ ὑγογάθῃ ΘΌΘμι5ο. , πη ΑῸΡΘΠΌΠΟΙ " αἴθ 
ἘΣΘ θγαηρ ΘΠ]Ορθη ἴῃ ἀδν ΤΠπβ ἐγ Ὁ] 1 το ἀπὰς ἀν Τὰν υρ πρ] ΟΠ] τοὶ ἀπ ἀδν 
ΠΙΆ Πρ υ κοῦ, ΤΠ Ζυνϑι ἡγθυά θη ἀἸθβο]ῦθπ 1,61 06 :, πο} οὗνγα δπᾶτο, δηροϊοσί, 
ΔΌΘΙ 66." οἴμζοῖπο ΜΙοπβοῖι ΠοΙτοτηπηῦ βοΐπου Τνοἷρ, τν]θ 65. βοίῃ Ὑ δηᾶθὶ νογαϊοπς: 
ὙῸΙ ἴῃ τηϊ θη τη ΒΟΒ] Ομ θη ἃ 6] αὈρθορὺ Βαΐ, Ὀοϊτοιπιηΐ ἰῃπὶ ἀπηἶτο] πᾶ 
ἢπβίου. ΠῚ τηϊββθη 8150 γουβίπημηθη αἶα σοῤ]οβοη Κι οῦχλθυ, αἴθ ὩΠΒΙῸΠῚ "ΠΤ ΤῊΝ 
πδομνοᾶθπ, ΟΓ Ἰδαρποῖθ 16 ΑΘ οσβίθαπρ' 6 1,ΘΙΠῈ:, 

41. .».). ,ακ. Περι τὲ τῆς τῶν ὄντῶν ϑεωρίὰρ καὶ πέρι τὴς αἀγιαὰς τριαδος 

γνώσεως ἡμεῖς καὶ οἱ δαίμονες, παντὰ τὸν πολέμον τὸν ἐν μεσῶι ξγξιρομὲν οὔτοι μὲν 
βουλόμενοι κωλυσι ἡμὰς του μὴ γιγνωύκειν ἡμεῖς δὲ σπουδαξοντες μανϑανειν. 

ἘΣ ὈΟΘΙΘΕσὺ ἀπ5. ἴἰθ6᾽ α16 ΤΠ Ρβθομὸ απ ἄθη ζθοῖς 68 Καπιρίοβ ἄθ Πϑπηοπθη 
θδρθπι πη8, ΘΠ 56 βθριϑι 616... 46} ΛΔ} ]δῖ Ὁ ππρ μου βάτηθη" οἰ τὶς ΕΠ τοα, ἀδπις 
516. 510} θυ θη ΤΥ ΔΗΒΟΠ]6βθη. Θροπ ον φοϊβύσθη Ευτθηπίηῖϊς ἀον Πίηρθ 
--- δὰ ἄσποι | αἷα Ὑ ϑυβιξπαίροη ἀδ5 Ἰ)αβοίπ 68 ϑοιῦριο᾽β. πᾶ Ογάπθιβ ΟΡ θηποη 
ΒΟΙ]θη, πη δθθηβο 50116ηὴ τὴ" ἅπ8 ἅἀδν Ομ ἴα μηΜ πε ΘΡΘΉΠΟΝ --- ἔσθ 
αν απ αἷο Πβπηοπαι ἀἴδβοα Κυϊορσ ἴῃ αἴθβον ἯΥ ΘΕ ἀπππἐθυθτοο θη 18. Ζαμῃ 
Ἐπᾶθ πμβρὲ8 ΤοῦθηβΒ, 6 Πάτμηοπθη ΚΟ] 6 αι ἀπι5. 8ῃ 6} Εσ]τθηπἐη8 468 Βομῦρεθυβ 
ἃπβ ἄρ᾽ Βοιόμξαηρ ἰπᾶθυη, ἀ0588}} Ὀθμθιρύθη βἰθ δἰβυνίϊθη, αἷς 761} υγρο 
γγοβοῃ Ποἢ (ουσιωδης), ἀαρο ἄθη Ζα|8}] (εικη, ὡς ἐτυχε) Θηϊβία μάθη ππιὶ Βοβἐθῃθηᾶ, 
Οἶπο βομῦρίον ππᾶ Τιθη τον, ἀπ Ὀἰβυγοῖ!οι. βοινγδίσθη βία θη (ΔΟὐ ]οβὸη νῸΣ, 68 
ρῷθθ νἱ8]8 οὐσίαι, 50. ὙΙΡΚθη. βἷθ μοὶ ἀθι Ἠοϊάθη. Βοίν. αἰ Εν]οπηξηΐβ ἄον 
πυιηἰ δὺ δὰ ἀθΡ Βοιν ὈοΙτπτα ρθη 56. ἀπ ἀστοὶ 8116 γ101 Ἰζούζθγο θη. 815. ἴῃτα 

Αἰπππαϊιμγοι ἃ. Εν 65. ἃ. ΕΒ, τὰ Οὐξγοι, ΡΠΟΙΟρ.-αἰείοτ, ΚΙ. Νὶ Ἐς Βαπὰ 18... .8Β 

τος 

τος 



218 ἅς ΕἸΣΑΝ ΚΊΞΝ ΠΕΣ ΠῚ Π ἢ 

ἰομοα ας, οἷς, σαθλο κθο θυ κῦ ον οὗϊο ολϑλΐν μα μδθα ς βθιαν οοὴ ὡο τἰλανοι 

ἰμὶ τἰσόμο ἰϑϑιν ῬροδϑΣ ἰδβυοῦ ἰδιρνιοςς ὁμδο μόλε ς μοὶ ϑγαθοῦ οσθον [υὐο δ) 

τοὶ ἔγοιν βοβν-  -ρϑλὶν οὶ ομαδς Σ βϑοα ας, οἷς ἰϑρόλοο μοοῦν. οἷ. ἔθος 
τοι ῥοὴν ὐϑρϑ {Π  ᾿ νοον ἡ. «ϑδογο σδι» κοΐ» ἰλαυ μας ὧδ» ἰδ υοὐ 

ἀαρανορ δας ἱββοαρ θαι λας, κρωδαοο ἰδ μμθ κυλϑῦο "βοαθο κτα ὁ 

«οὐ το» οἰδλο λϑὴ αλος μοῦοὺ ἱπμο βοιαλο βόδι τ οεϑλν οἱ 

Βαραθῦ μάν ἰτος το Μίας μα. ἰδμθ μας δοὺς κῤυθων 

ας μας, μλιθων τους μοὶγ ον ἤν - μέθας. ἰαυμϑ μκο οὐ Μίαν 
θ᾽ οἱ τῶ ρ ὁμδο τον» ϑμαν δύμν ἴομθας τος, αῤαοδιανῦ.ο 

τοδὴ ἐξμλοίγ ψοὶ .μυλο ϑμβδαδο ὀΐνν (οομοαιος ἰδωι9 ἰδ αο Ἀθμας ς μας 
1ϑν πο οἰμῶῶο σϑατδνο "ϑαῶν. ον. ββαθ ὰ δεν μον μϑ μϑθαὰῤν. 

ἱκανὸς ἰαυλθ μι ᾿ς Νυίμας εἰδοξααν ἢ ἰδ ὁ οἷν. ΘΝ ἢ μββὰθ 

Δ υμογο τί γλαν, μον μα γαϑὺ βοὴν ἰλαυαμαλο ραθῦ ἰγον ἰιαϑιι νιν ς μον - δαραβιιο 
βοῦν ἰομρας αδς τς δῶ ομθοο ὀμϑὺ : κϑοῖς, ΝΘΘϑΟΣ  ἑ οομάθς ἰλοῦιμλο 

ελαδδο ἰδὲς 15. μοὶγ οἷο οἷδαν,ο ἰἰααοὶθ λό ὀμπνὺ εἰδοβθο ἱδρῶ 
μβαρϑο ἰδ αὐοῦς οοὶ ΟΝ αν ϑ ὀπο ᾿ αρο ὦ ας δε »». ΠΟ ΨΥΟΨΎΤΗ 

ἰλαικιαϑο οἱ ΠΠ|. αι ; Οἱ κολιοο μὸν μὴ ἌδσϑιοΣ ἰμαλυλαλο 8 9λοὰ. 

δα. ΟΡ .ν9 ϑῆο νὴ ᾿αῦ. μομεγο ρον 9 αϑὸς ῥϑθλο ἰοδα ῥο ὁμδουΐ 

- ἱβμαπιαὶν ββορο οι κα ῴσος, λαόν θοῦ οὐ :βϑλθο μὰς οιοδοὶ μϑυμο 

βϑμμο κὸν μασοα,. οἷν. ἰοὺ» ἰβα ἰαθὼ. ϑαϑὴ ἱκας ἐδθο μον (δα ἰυοίδος 
λοις, αἠ δον θο οοια.κο. ῥοῦ οὐδὲ μαι (ο .5}{5ον «ἱ : ἔϑλλο ἰωϑς, οιοδοὶ 

ἰδρας πα Νν. οο ἢ βόα ιϑομοαλωξν ἐϑίλοςς εἰϑϑο ἰμσθαςςς 

ϑα ο το νοἱ (οομο ἰδνην «ρον μαὶἱ . ὀμϑᾶ λῷ υμοι ὀδνυασαδ5 

ὦ ἰᾶϑαϑοὸ 15.855) ρυΐο βομοοῦ τρί μθααν βάῶαν οὐἰοΐγ . μοὶ θοῦ αϑ 
ββασζ. θαυ, μϑαᾷκες «οἷο ἰδ Ν᾿, «οἷο μκϑοὶ . βαϑαλ σοὶ ἡδωθο 5969 

βακας 0. σροΐγς μοὶ [θολὸν ως θομο ἶμο ϑοοανν ομοῦ, οἷοι οί 

τοῦῦ Ἀδ-ς Δ ῥβοο «(ὦ 0 ϑοιϑν βϑαν μρυΐοι. βομοον ᾿ϑίο μας ἡδϑο μον [αβα αν οιμθιοοὶν 

Δ μο μαῦγο οι. μέομοο ἰμδοςο ῥοιο Ἀαρι ίο ς ΘΙ] ςϑομ)ο τ ϑομακας, 9 [[6.9) 

τοϑῆν Δ». οὐομιθο οὐομο ἱναυκο αι.) βου οι» οὔθνϑο «190. 6.9) 

ἰοῦ βοᾶας Νῶς βϑοις μοον δο α,μαο) βϑοὶ Ἀυὶν τοίβον. δῶν μοὶ ἐν θα 
ἐϑλροῦο φομίδὰν 1ν κοῦ ἴων! Ἄαιρος, μόθον οἰο -- μῃκ9 βαᾶας ὡὸ τ λλβ) 
Ὡ Βαλα, μβακᾶς ὧν) ἰδας ὦ γᾶ αϑαμον ὥσκες οἱ δαϑγ Ἄϑιϑοῦς.. μοὶ ἰδλ.9} 

βαοὴ βαλας ἰοῦϑι αὐϑοὸ :!αῦ ὃ οὐοὶ οἷο μο) οὶ; : μοὶ 56. ἈΞ ροο 
αῦ ᾧ 59) αομὶ ἡ» ᾿θῦοι Ῥερ ἐθ οἴγωμμο ροσρθ οσον τ οαυςοθο ΠΟΡΕΣῚ 
ἦϑμϑο. υοἱ εἰορδὰ» οδδιΩυ λαδορωϑας μιϑϑι ὦ ϑκδοΣ μοοι Δ) χὸ- μαυὶ ΝΕ 

ἰδῶ ὥο ἔγβαι, δο ὡοηἱ ρρος  λοο μοὶ μβακας. ἣν βροιςς πϑδϑῦ οὔνϑιο 
Θ᾽ ϑμδαθ κάρδιο ἴοορ λακοςς αυοῦ ΔΩ} οὐ ορο' μμθὸ ΟῚ 
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εν ζζουρα, τνἷο α16. Π6ΠΡθὰ 465. Αὐὶπβ, Ἐπιποπιῖιβ, Ραυ], Νδηὶ, Νδυοίοη ἃ, ἃ. ἀπά 
ἀΔάΌτΟΙ, ἀαθ 5[6ὸ. ππθ πὶ (Ἰοθοὺ ἅπτου Αὐΐνοραπρ γὸμ Ἰθηθπὶ ΒΘ ρθη Τϊομξο 
ΤΌΤ Π8] ἔθη, 

42, «σον. Εἰπὸ Εν]Πβνθαηρ' ἄον ΒΘηθπηπηρ θεωρία; 
Θεώρια ἔστι πίντος ὁ ἐγένετο καὶ γενησεται γνῶσις πνευματικὴ ἡτιβ κυξανει τὸν 

γνοὺν χαὶ τὴ τῆς ξιχονος αὐτοῦ καϑῶς ἐχτισϑη τελειοτῆτι ἐγγίζειν αὐτὸν ποίει. 
(ἐοἰβθϊροβ δοιιδαθῃ θοδίοθν ἀαν, ἄαβ 416 ὙΟυμαῈ πἰοθέ ας Αοαβονο ἈΠ 

ἄπ προ οὗον. ἀν ἔοΠν 1 ἔγβύ 6116 θϑὑραοιέοι, βομάδυν ἄδα, ὑγορᾶιβ νγὴ ΠΕΡΙ Κ μα ΓΗ]8 
ΒΘ μ6, ἀπ Ὑγἃ8. 1Π5 Β[α Θην 6188 ἴῃ ὅον ΕΡἸκθηη πῖς τγδοιβοη 1188 5 χα γ0]]- 
Ἰζουητηθηθη. ΔΙΑΠΉ Ποῦ ὈΠΒΓΘΙ ἀυΒρυ ΠΡ] ΟΠΡῚ δοῦρα, ἀον ΕΚοα πἰθ ὈΠΒΡῸΒ 
Βοιθρίονβ ἴπὶ Τοῦ, 

48, Ῥ'«: Οἱ σπουδαξοντες τελειωῦϑηναι ἐν τὴι τὴς αληϑειας ἐπὶ γνώσει κοινῶς 
τοτὲ υὗωρ καὶ τὸ ξλάιον χδχτηνται  διὼς δὲ οἱ ἀνϑρώποι τὸ δλαιον κεκτηνται. 

Π16 ἀδυϑα! δὰβ βἰπᾶ χὰ γοΠΠ]κοιημιποι Ερ θη πῖβ ἄον Ὑ ΑΒ ΠΟ  ΠΟΡμ. χὰ 
ὙγΔΟΊΊΒοπ, ΜΙ ΘηΒο θη. ν16 Τ᾿ ρ6], Ποειύχθη. 4110 νου Ηδιβ δὰβ 6. δεν] 0 Π6. Ε»- 
Ἰκοπηΐηΐβ, ἀἴθ δ 110}, δ αββοι " ποηπῦ, ἴῃ ΑἸ]ΘΠμσηρ ἀη Εθο] 6]: Ὁ. ΤῊ σα 
ΤΟ} π᾿ 8 ῬΆΒΒΟΥ 18 ἂῃ αἰο Κπῦομο! απ ἹΚμΐθθ απᾶ Τιοπῆθη, πᾷ μοί. γίονίοι 
Τδυβθηᾶ νγαρᾶρ ΟΡ νοῃ οἴποπὶ ἀμ ΠΟ βο] "ΘΙ Πα "6 ΒΌΤΟΙη Δα ΡΟ] θη (Πα. 47,41}. 
»᾿πβθβοπᾶνο θοβιύχθη αἷθ ἈΙΘηβο θα 85. θυ τοἴτοπᾶς (615 ἃ. ἢν, ἄϊα Οπδᾶθ ἀν 
δα] αηρ (05. 1]. (ἰοἰβίθβ ἰὼ ον 'Ῥδαΐο, αἴθ 586 ρθη ἄον" Βομνν οι ἴσον. Ναίι: 
ποθ} ΟὈΘηἀγθῖπ ΟΡ 6] ἔθη ππῃ ἀπ 0}} 886. νΟΠ]Π]ζο πο σ Βαλα (π βἐδυ]ο) σὰ ϑγονάθη 
ἴπ ον ποιοῦ [ονϊτοπηξηϊβ, αἷθ ἴῃ πποπ 45. ΠΟΙ] σὸς ΤΉ ΟΡ οἰ ἀιπρενουπιόρου 
ννοοκί, 50. Ποῖ δὲ ὁ5 ἴπ οἴποπι [τ] 0] Ἰβόποι Βυϊοία τ ἶπν παθὲ ἄϊο ΒΘΙΡαηρ νοη 
ἄθπι Ἠο ρθη, ἀαχσοὶ αἴθ {Ππ νοι Ἰθάθυιπδηπα ἀπ ουβο οᾶθη χορᾶσέ (810) πη γγοιι 
16 ΞΔΠΠαπιρ' νοὴ 1ππὶ Ὁ61 οιοῖ Ὁ] δ, Ὀρϑαοὶ ΠΡ νὸπ Ἰκοΐπουη ἈΓΟΠΒΟΠ θη χὺ Ἰόυποι. 
Βοπᾶθυι αἴθ ΘΠ απρ νὸν Οοὐὐ ἸΘμνὺ θιο}} 81165. οἷο." (1 1 0]ι. 3, νυ. τ). 

44. «Ὁ». «"- Πλιος νοητὸς ἔστιν ἢ) λογικὴ φυσὶς ἢ τὸ πρῶτον τῆς δοξης 
φῶς ἀνάλαβε» ἐπεχτεινομένη. 

πα ἘυεἸ]δτσαπρ, ἀον σοϊδεϊροι Βοδοαξιαιρ (ον 9 οα θάνοι βόηπο. ΕἾπὸ ΒΘ ΙβΕρῸ 
Ββοηπο 1βὺ ἅϊδ νου ηβρο Ναξαν, ΩΡ] οὔθ ΝΘΏΒΟΒοΙ, αἰο 50 ἢ νουτηῦρο ΠΙΣΤῸΣ 
ἘΘΙμμοῖν ποι ἄθν ΠΌΠ θυ ἡ Ο]ηάπηρ βύγθοκοι πὰ 485. ΠΠΑΠΒΒρυΘΟΒ]ΠΟμο Τήομέ ἄν 
Τα ἂν παν ἴπροπι ὑσαπάουβο! ρου (Ἴδης ατὶ ὈΘΙτοΙημῖοπ, μομπιξβ ἄρωι Ὑοτέθ: αἰ 
(ονθοϊίοι. ὑγοσάθη το αἴθ ἥόππθ Ἰοπομέοη", (ΜΠ0. 18,1), δὺο βαρὲ Ῥϑααβ: (ΟΥ 
ΟἸδας ἄθυ ἥόπηθ ἰδὺ ἀπᾶουβ 815. (ον ἄθβ Νυπθ5 ἀπῇ ὅν" ἀπᾶουα αἱ θυ ἀθυ 
Ξύοσμο, Τη ον ρου ἄθα αἄθχ 8 (ΠἸαπσ; 50 ἰδὲ 68 δαοῖ πὰ ἄο Αὐ- 
ουβίθμπηρ᾽ ἄον Ῥοίοπ" (1 ον, 1, α [); 50. ΜΊΡ ἀπο} πὶ ΤΡαστη 565. ον βο]ρο 
ΧΑἸκοῦ τοῖν ἄθΡ βόηπο γουΡ] οι, Ἰδηῖρο Πμοθσον ὈοΠδαρέοη, ἄν Ἰζῦσρου ὅθν 
Βόπη8 οὗον (05 Νομπᾶδ5 ννᾶνο δἔνναβ ἀπά ν65. 818 ἀ85 Τοῦ δι! Ἰππθι; 5ἴο | Ἰοπομέρέθι, 
Ὑ0611 πτὸ Κὔνρμοι: 8ὸ σομπι υγσοι ὑπ ἀῃ5 οὐδέο Τἤο]η, απ δἰ γουξο] ψαρᾶθ. 80 
ΟΠ προ. ἅ ποῖ 16 ΠΘΠΙβῸ πη ἸγθρῸμ ἴπτον Β οἰ πον Ὧα8 Τύρος ἄθι Τυϊηι εξ, 5ο]ρβὲ 
πὰ Ἰθπομίθη ππᾶ ἃπᾶγο σὰ ου]θποπέρῃ, 

45. ὦ (510). βέσπερ οὐ χώρει λέγειν ὑτι ἔστι, νους πρεσβυτέρος νοὺς ουτῶς οὐκ 

ἐστι σωμῶτιίς πνευμιετιπο ατιμες προεσβυτεῦα παρ σωματα σιρπυν, 

ΒΙομύου βίοι. ΘὈΘμ 8115 ρορθα ἀἷο ἸΚο χογοῖθη. ἀθν Οὐ ραπίβίθῃ παϊὺ Προ ΠΘΩΡΟ 
νὸμ ἀ6ΓΡ μετευσωματωσις ἀπ ἀστὸν, αἴθ θϑμδαρίοπ; αἷθ νῸΣ ἄθη αηάθνη τηϊ (δὲ 
Ἐοἰπίραπρ' σου ἄθη [οΙἀθηβομδίὕθι [Θυ ϊρ σθυγου θη βἰπα ἀπ Ε]0. ροΙβιρ6 ΙΚύρροι 
ἴπ οι οι μα ΗΘ] ρ τοι Ὀρδίχοι, αἴθ υγογάθη ἔρ ον 815. αἷο ἀπάγοι, αἷθ ἢν 
ποοὴ πολ νὸπ ἀ6π 1,6] ἀβηῃβο Ὅθη. γϑίπ βἰπᾶ, ουπθαθνὶ γθυᾶθῃ, δ 1 Κοῖπο γ6ι- 
παῃὶὺ ἴπὶ  ου ίββθῃ (ἀούύοε ΠΡΉ Ποὺ ἰδὺ 815. ἀ1θ. ἅπαν --- Ὑγ1ὸ Θ᾽ πϑομμοι" θΘ]ολΡῈ --- 
80 ιν δὴ. κϑίπθαι ρϑἰβύρθη Τ,6 10, νγ 611 οὐ γοῦ θΡ νοὰ (6: 1] δ Θ᾽ ηἾ8 ἀπ ἄδη 
10] θὴ Βοριθγάθη βϑροιπὶ σὲ ἰδὲ ἀπ βομοη Εἴθ: ϑηαἀθιυθιηρην οἶδα 485 (εἰβέϊμο 

ΒΘ 

τοῦν 

τοῦ 



ΡΡΙ ν΄. ἘΒΠΑΝΧΕΚΈΝΒΈΕΠΟ, 

ας γα οοἹ μὸν τϑιϑ μος ο» μα ὦ νοῦ ἡμῶν Μὺ οον βαδαςς 

τοϑΣ αν ἑἰς ἐο ἰγαῦν ομοὶγ οϑόνν ἰλαοὶ νοὶ οὐνοο, ποΥΝ ΩΣ κῶν ομϑ ἤομϑοΣ οὶ 
Οὐἱ ἀϑρϑ τἰλομεο ἰδ δ ἰώ ἀϑοος ποδὶ ᾿585ο 5. Π»αϑς .,» οἶδαο 
ὁ Βοδδογ μον, λὰν ἰδ ο Ὁ. Ἄδρος. . ϑναω; ομϑοαις,, 

δ νου «ϑομοδᾶδιν μα οο Μὲ. ὁδοὶ ἰκϑοὶ μὰς δον. οἰδδοο, ὁμδοΐ λοὶ μ5,μο 
τἰδδορ, μὴ βκαοῦγο ὡδνα ἀς οοιμοὶλὶγ μαν,ἴϑ. το ἰδάϑ δ [αϑ ἀϑ. οὐϑὶ 
μϑα ν οὐἰδϑο νοὶ εἴας ἱδμθῦ να ομϑοα αὸς, οἱ ἀϑιὰν ἰκαοἱ 

«ΡΣ ο λο ἰδαοαδθ ὐδασον τἰδαϑαδλν οὐἱ υυοΣ ᾿ϑοβνοῦ «ἰοῦ, 9 

τοῦ ἤξῳς 9 ἰϑοβν ον, ἰοὼ μας ΘιϑμοΣ ἰλγαιν σ᾽ μῦν τμ9 Οἰλθιαο ολϑὴν μ᾽ μῷ ϑροας 
ϑὴ . οὔλδοϑι» μια θ ϑομοο ων Ἄς, ἀρϑλο ᾿ μ}5 μὼ Ὁ} Ομ εραθιον ΘΟ. ᾿ϑδδ) 

"5 -ὦ μα (νοις ας οὔνον μοὶ ὁ ἐϑὸς μμνὶ γα Μεγ τμομο αὐ ΟΜΘῸΣ οἱ 
ἌστοΣ οοΙ; οο) βακαϑὺ. μα᾽ μοι -- ἰοδὰν μ}19 μον» βοαρα ὡς δ᾽ 85 οδϑι -, π᾿ 

ἰγαϑο ""ν : βκλαῦ Ὅαις οὶ; οδονόνος, ϑσϑ οἷο το δι. ἐν ον οὶ οοιαλοςο να. 

ποι ἔβα «οοβνϑος, ἰοόν ἰκωϑς Θιθς9} ας ἰγαυ Ἀν. οϑὴ μ΄ - ἘΘΣ ἰβαλος 

ϑαθ εἴξμοςθὺ (ϑομθο μὸ τὸ δος ὦ μιν .ϑι9᾽ σομο ομϑ "15 [Ὁ οεθαθθὶ 90] 

᾿αὰϑ ϑομβῶν μας μεν 9) κῶν ϑιο. ομϑλ βοῦν» κῶνοι. ρῶν ΩΣ οέσϑα δῦ 

ψοὶ τίας γ μοὶ ὡὸ ἐβὸς μων μα Νωΐν τβομο ομνοις ϑοὐ ὑὐμβοΣ το τοθὶ εἰλαλαθὺ 

εἶς 5 δν δ) γα μϑλοῦ νομοῦ ὐλὸ. Νάϑγο τ ώσαιςς οἱ πῶ δ; ναοὶ 

δα ἀπ ἐμοὶ βόροΣ ἰδ μ5. ϑν μῦς ἐμοὶ ἤτον δας ὩΣ μ. ἰγο) 

᾿ἰοδ μῃ0 ὁμν» ᾿θαρας ὡς δὶ [γος μόν ἡ) ὀιαϑὶ οοδ ΐν ΘΘΣ ἰδαλο 

ἰοο κϑῦδϑ δογ ἰκδωὶ οἰκθῶν αῦνο βθανο, ὁ. (οὐ ἐκοκϑαν, ἔδος ροον μοι 15) ϑομὶ 

ον, βαλαυ κυθν ἔμαθον. κϑϑαν κων, ἰδιεϑν ὑ}᾽ αλομόον ἱκαΐ ἔμθας πα τὰν 
ἐιμασνοςς, ΜῈ ἴσοι νας» οὖμο θοῦ Βαδγ ορϑθαν {{|ςν ΘΟ], αὐαϑλ ἢ βθ . μ58 
«τῶϑ 5 ὍΣ οὕαλθ  βρὸ ἰοῦνν τ ὠϑοδν 9. θα ῤ μοὶγ τοῖν. Μο . οὐολθ) 

τογὺ ὡθ «(θα γο ἰδ λαϑ οὐ νος ρῶς ΟΝ ομϑν Βοα, »Ἂ» Ῥαοίο . ὅβας δ 

το μκ9 μεθα. ὠοιαθϑι, μὸ. μακὰν αὐαϑὶ! (μας το ἰιγα ὡ ἰοὼ ἰοὼν μμῶϑα 

ἰδίου θοῦ, α 9. μξὰς ἐμοὶ ως κϑὶ Ομὴ5 ὦ ταῦ. οὶ ἰδϑαλοῦ βοὺ. ὧσ. }ιο ̓ν 

κ᾿ 9 Ολολο ρϑϑλν αν. οι [ϑ.9᾽ οομρθ ομϑ "δ. Ῥεροῦς (οροα Ὁ. μμαλαβαϑυ 

πϑιοδο οοὶ οὐ. τ μαθοιμον οὶ αὐὐΐν μαὰν οἱ ᾿ϑν} κλὸν ἴημα ὃ». ἴϑλθο τοὸ 

νον. οὐδόν βοῦν βυυοῦ ἰλγαων,. «μοὶ ἐδ; ϑομνδοῦ οἱ οἷο εἶμθας ο ἡμὰς 
λϑῆϑιν οοὴ μὰ. παν - βδθο ὁμθον ἰδ ρος ἰδδνρν ὡοο τἰμούδοραν, ἰλοϑδοθο ὁοΣ 
ϑϑεξοςθον μαϑϑον τἰδορθι ὀβνο δον ἰδϑακοϑν σοὶ νοὶ κῶν. οος μῦν τὸ ἈΡ 
τνδθοο μὰν ὡὸ μὰ, ᾿ϑωδάθιθ μεν ἰλγαων ασὸν Μὲ. ἰαὰν οἱ αὐ μάθοαθ 
ὅμϑον ἰδϑι μὸν ἰδῶομν ροο τἰιολδιος, ἰλούδιθο φοΣ μθνααν ς υυυοΣ ζϑϑμμθοῶ. 
μανοος δασῶν οι, αϑιν᾽» γα αϑονυδαίν, ὡθαν αθ μϑαᾧ τον οὶ ἰλδοθο 
μμπ καῦθ κῶς ςϑίο ἰδιαθοὺ ἐϊαιρολσο ἰἰαϑιμ. τοφϑιὶ ἰορν θν οον. ἔδρων 
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ἴῃ βϑίηθι Ἐθίμηθὶ Ὀοβιύχι, ἴθ Ερπθυθσπμρ ἔν ΠΡ. ν ]]χορθη αἷς δὴ ἄδπι ΓΟΙΡ 
ἄθββθι, ἄθυ ἷπὶ Τρθθμ ΒΙῸΣ γοὺη ἰδπ 1ιοἸ θη βομα ἔθη πίοι ἔγοὶ ροινγονάοθη ἰδὲ. Εἰ 
Βρέ, υγῖθ ἵπι ΕΟΙροπᾶθη ροβαρὲ υἱρᾶ, παν οἷηθ ἈΠ ϑιηθίηρ ΕἸΡΠΘΠΟΡ ηρ᾽, πἰομς 
ψΊ616, νγῖθ Ἰὲπὸ Ἰζοῖσζον βεμαπρίθη. 

40. Ῥ.«΄΄ ὃ τῶν ἀγγελῶν πονὺς ἔστε ἡ τῶν νοδουσῶν ἡ) ἐπιμελεῖς τοῦ 
προράγειν αὐτῶι πρὸς τὴ! τῆς ὑγιείας τελειώσιν. 

ἘϊΟμβοῦ βίον βθρθη α18. ἐὔτ]ομξο Ἰζοίχονοῖ, Δα ἀἴ6 ᾿ὔπρο] ἀϊθ Ὑ7Ὲ 1} σοπιπομε 
πᾶλέθη. ὙΊΘΙ πηθῖν ἀδυΐῃ θδβίθε αἴ Αὐοῖν ἀδν Ἐππηροὶ, 16 ἀπ Ἰρυΐαπι ἀπὲ (Σοξ!- 
Ἰοβίρικαὶδ ουενδηκύθη. ΜΝ Θμβοθηβθοὶθη. χὰ Ῥῆοδροι, δὴ 506. π΄ τοῦτον Εκοηπξηῖς 
ψΟ]] Κοιάσηθη ρΘβυμα νθυθπ, ρΘιηΝ ἢ ἰοπ| ον Ραμ]: .516 αἰπᾶ 4110 ἀἰοηβέθενυ 
Οἰδἰβίου αἴθ δαβρδβδηαι τγορίθη ὑγορθη ἄθλου, αἰ ἀὰβ [θοὰς ΘΡΌΓΡΟΝ [ 8011" 
(Ηθῦν. 1, μ]. 

47, ᾿" Μιὰ ἐστιν ανοπαινῶσιῷ εν ριπὴι οὀφϑαλμου ἐσομενη πιίσι τοῖς τῶν 
λογικῶν σωμῦσυν 1) πελευσματι του δικίίου πριτοῦ)Σ ἔνι ἐπκαῦτοωι αὐὐτὸ.ν» τῷ ΤΊ Ὁ (σε η δεῦγς 
αὐτοῦ ἀνταποδομὰ οριδει" τὸ δὲ τολμᾶν τινὰ λέγειν οτι ἔστιν αγιικαινσις ἕτερα 
σεύίοἱ ταῦτ} Τῇ» ποινὴ» εἰποῦν τῶν σημ ξ 01} ἔστι ΤῊ αψνοισ τοῦ ΟΥᾺ αισθϑομενου ΤΊ ᾧ 
διχαις τοῦ ϑέου χρισεῶς συνεδείς. 

1)168 ἸΚΆΡΙ͂ΡΟΙ Θη ΝΠ}, νγῖα Βοίοτι βΌΒαρ'Ε, οἷπο Τὺ] σιιηρ' 405 Καρ. 40; χαροίο! 
οἷπθ ΝΠ ἀθυ]θριηρ ἦ85 ΟΥρθπθβ, ἄν ἀἴ6 Αὐΐουβέοιμιπρ 46. 1,οῖ 0} Ἰοιιρηος. Ἐπ 
σὶρῦ πὺν οἷμθ ΔΙ]ρδπηοῖπθ ὑγηθαθυαπρ, Ο18. ἴῃ 2 ΔΑ ΡΌΠΠ]]οἰς "' Δ]16π 1 οἴδουη. 66,» 
 θεμαπ υσ βθὴ σὰ {61} ψορ θη ρα, αἴθ. Π80ἢ ἄδηὴ ΒΟ }} ἄθ5. σουθομίθι ΠἸομἔους 
Θὔθη ἴπ ἀἰθβοηὶ ΑΘρΡΘΗΒ]Τοἷς Ἰοάθυη δἰ πχθίηθη Γοῖγο ἄρῃ ΤΘμ πα {{{π βοῖπο ΑὐὙθοϊΕ. [ἢ 
ἀϊοδθιη Πόρος --- Τα ἄθῃ ροίβείροπ ϑδμο} οὔον. θη απο] ἢν Ηρ βομίσοι 
ΤΙ ἀθηβομαί οι -- σαννοίβοι Ὁ. [)84} οἷπὸν Προ οη ἐΠΟἢ χὰ Βοπατρίοι ψασι : 68 
δἰθὺ ποῦ οἷπθ ἀπῦνο Ενποαθυαηρ ποῦθη ὅθν ΔΙΠΡοΙπθίπθη --- τσῖο αἴθ Απ]ηΐηρον 
468 Ονίρϑηοβ, Μδπί, Μαγοΐου ἕπῃ τοΐδ ἴπτον [6] ρὸ γοὴ Ὑ]6 θη. ΤΠ πδυθθαηροῃ αηᾶ 
Τιαξθυθαηρθη ---, ἀἴ688. υῦδ8 Οἰδβίππθηρ' ἰδ ἷη ζθίομθη ἄδε Τ]πννββθη]ιθῖῦ, ἴδ 510} 
γοπ ἀοτη ἐθαἢΠΊβοιδη ἰσρυγαλπι 68, Δ αἴονα ἄον Τιϊσος, Τληροπ Ἰἰοβ, ἀπῇ 5[6}}. μοὶ 
ἄδπὶ ἢπᾶοί, 8. 88 βϑυθοϊ θα (ἀθυῖοιῦ ἀοῦθοβ. πῖον νουβίοπε: ἄδβ πρμ]οὴ ἀϊοβο 
ΏΒΓΘ ΠΙΘΒΘΏΒΟΙρ οἷπα Ῥουϊοᾶθ (ον Τιδηριπαξ δύ, ἀδιῖς νῦν ἴθ ἴῃ» ἀνροίξθη (ἴῃ 
ἀθν. ΑΒΚθ86) ὑπᾶ Ιόσπθη. ΝΘΟΜΠΘΙ ἱρὰ ἄλπη οἷπα ἈΡΞΟΙ]Ποθοπᾶο ΕΟ ΠῚ 
δια πάρη, τγῖθ δ'6. 76 δον ἴθ ἀν Ναΐαν βν ΠΟ ]Π]βῖθυς ἰβὲ: οἷη ΝΊΞΔΗ ογποπους 
1165, οἷπ Τρ, τυθοίτε 81168. 16 ἰδρηθν ᾿αθθιι ἀπ} ἴδθ Θγιωθο] γοὴ ἄδυ Βο- 
ἔροίπηρ (65 Ἅ ΟἸτο5. δὰ8Β Αθρυρίθῃ, αἴθ 4110 ΘηΙΘῖμ τγ8:), ΘῸ ἢ ἄδη ΤαΡΟραηρ' ΘΌΡΟΝ 
ἄδῃ ονάδη, ἀπ ἀἄὰ8 ον Ἃ(ο98 Ῥαμίαβ: (οἷν αὶ χὰ ἀπβουη Ναΐζδη ΨΟΥΠΟΥ 
βεβουπὲ, ἀπ 5ἴ6. πίσῃ οἸπ8. ἀπ|8 γ0]]οη θὲ ννἄγαθη (ΗΘ ν. 11, 40} ἀπ ον Ὀοβεϊπιτηξο 
δἴμθη Τρ, 8 ὁπ οὐ ἀθῃ βησθῃ ρα κροῖβ 1π (ΔΟΡ ΘΟ  Ιρ τοῖρ υἱομέθη. να " 
(Δοῖα 17,31} πίοι γουβύαπαθῃ, Ὑ ΘΙΟ θη δομδάθη βο οι γϑυβοῃἰοάδποη Εἰρποῦο- 
ταπροη Ὀυίηροη ψνάθη, πδθοη 16 ΒΙΙπἄθη πϊομὲ ἀρου]οοὲ πὰ τνῖο βοσθομἐ ἃ 5 
(ον ἰοὐδοβ ἰβὺ, πἱοὲ νουβϑύαμθη, ἄθι κθίποπι (ΘΠ Ῥποη. θη Τὰρ ἄν Αὐ- 
Θυβύθμαμρ' τα 1106. ΕὙΘΙΠ1οΙ. βαρὺ Ῥαῦΐαβ: αἴ Τοΐθη ἰὰ μν, πγοσάοη χα δυ8ἐ 
δα υβύομδη ἃ, ἢ. ΘΡῸῚ παν, (Ὁ 516 ἴῃ θῆθπι  ΑῸΡΘΏΡΠοΙς ἢ ἴα οὐβέθῃ βοῖπ ψογᾶοθη. 

48. .. «᾽. 1χὶ ΕοἸροπύοῃ οὐ] δὲ πὴ ἀδ8. Ὅοβου ἀν ΕὙΠδποραηρ', Τὸ 
ἄθη Οδεβοιέθη χὰ [6 }} ψγερα, 16 μὰν οἷπο νουϊᾶπῆρο ἰδὲ ἀπᾷ πϊξ ἀθν' ΔΡΒΟΒ]Ποβοπίθη 
ΒΠΡΟπιθίχθη πο β --- τὴ αἴθ Ἰζούχθυ θδδιρύθη --- χὰ ἔπη δέ. 

Η πνευματικὴ τῶν δικαιῶν ἀνακαινῶσις ἔστιν εξ ἀρετὴς εἰ ἀρετὴν τὲ ἈΠῚ εκ 
γνωσεῶς εἰς γνῶσιν υπερβαλλουσαν ἀναγωγὴ (μετεωρισμοςοὶ. ᾿ 

ΜΝ ΔΠΟΝ ἅϊο Ἐγπθαθγαηρ, ὅ16 αἴθ ΟΘγθοιέθη 16 ἀπαθαξαμρβυγαῖβθ οΡμΒ] δ η, 
ποθ ττῖθ ἀονῦ, ψὸ υδὶ ὅϑν ἈΠΟ Οποίπθπ Απἰδρβύθμαπρ' ἀ6Ρ (ἰθβομθρἔρ Ἰδᾶθι βθίποι 
Ποῖ θεἰζοπιπην πὶ ἄον ΟΡ ΟΝ το, 16. ον γοναϊδηύ, ΗΐδΡ τϑάθὲ δὺ γνὸμ ἄδι 
Ἐγπθαοναηρ', 16 βἰα ἴπ ἴθτοη βρη ἴῃ ἐξ ρΊ 0}. βἐοἰρ πάθη Δα θα. πιπᾶ ἴπὶ σοἰβεϊρθη 

το" 

τογὺ 



929 ΜῸ ΡΠΑΝΚΌΝΒΗΠΕ, 

μ μ]5ο "κϑ9 .καιο τϑϑὴν κ᾽, μὰν ὡὸ μὰ» ἴμωδνμο ας ὧδ " . ων 

'ϑὼΘ ομμο Ὁ ἡ ὦ δ, μοοὶ οο ἰὼ νῷ νος »Ὡ""πμπ δα 

δοο μι μοὶ ᾿θοᾶπ. ϑοβλνϑ δον ἰἰα 9) 9. οὐϑοιν τἰμθι ρον [ρους ἰδώϑοιο. 

«μον ον [γο) --- μνᾶς ἐ Θομλλν δόμος, ομϑο δ μ“ τὰ μὲ 5.55 ᾿οοι 

5 αἰ “ἰ τοϑὰς 5 μνο βογαν οοῖν. ρα ἰδλοο (4.9.5 ὁμδοὶ πον μοϑὶ αϑῦν. "ν᾽ 

τοϑὴ μας «θομλ» μα δϑο 'δδῳς. ἰδ Ἀλλθον νιον. ἰμξεο μάτι. 5 ΘΟ μυ Ῥε9 ὼὸ δοῦν 

ταδον ἰδϑιβοον υγοιᾶδι, ὦν ἱφςς 8. καθὸ να μον 3 μϑῦ Δοο 

οἰδϑο μοίο. βαϑον ἰδινυοὐ ὀιδμ Κρο τρανὸ ρεῦῦ ἐμ ον ἢ ἴμοὶ οὐ βαανϑ "ῶϑ 

μϑϑο βοῦν (οὐοιο. ομαδῦ μοὶ Ῥρδλθ ὁο. τῷ». μὰς ἢ εἰν «Οοὐὧναϑ μββοΐ, 

ποιὸν μόν σα 0. ἐ 3 0 ΆλοΣ αὐ ἄξων {7 κἹ τὸ. ἌϑωμοΣ 

ὁδν. -- ὁμοο ῥβμαὼν ἰδ, ἈΝ ἰν Β φους καοὶ ἰδεβαῶν ἰδ ὧΣ ἰϑθα 

λάδι. ὼς 6κὸ ἰθουσα οὐ γο.. ̓οῖοι οἷο ϑϑϑ ἰδξαϑα οδϑἱ ἰδαϑόδος ϑαθοι 

μὲ δῦ ὐβμλο : αϑθι; ἰϑομνα οὐ νοΐ τρϑα. ων Ββαλαςςς .5.5.) μαᾶας ὧὸν 

δρ Ιο 6.5 [ οἱ :αὐδα ϑομάδυ ΩΣ μῦν ας, μὸ ὁ) μμ 

αιδὼν δου ΒῈς ἰδομ Β φοοῖς ς (κου ἰϑμῥλδν. ἰόρβω ὡ οἱ « ἐδιϑι ῶνο δι οὐδυαδον 

μιϑας τοῖν οοϑ νοΐο .ἰλα θα λον. Πα ου ἐλοι ὡοο μιλο ον. αϑας ὧν υοἱ . ὁμοο 

εἰλαονμοοΣ ᾿δυ ραν, ἰοῖν οὐ μναὐςς ἰοβλ.} αϑι ν ,ϑομα 9.15. ΟΣ "5
. θοῦ. ο.9 

οἶον αν ΟΡ το μάροὺν λα) «οὐδ ἰδομοο νοἱ Ι ρου . μοὶ βΙωυ '3ολο 

δα ϑομδος ἀϑὰ ἰλααμοῦ αῦ μα (ϑϑοιν ἰδϑος ἰγοὶ ὦ «θη μἱΝδλο; ὁ) 

τϑν 6591 τὸς Τρ 9, ϑομλν μα ( οοὴ ἰδοια ῥο κϑονδν, ο.Ἐ590 :καῦ μ᾽ μὰ 

ὐνδοο ἰδ Μ5 ὀμπι ᾧ ἰδ Κααθ ὑϑμο  ο μοὶ δ ῥϑδϑοΣ ἐβομόσοςς 

τοϑ᾽ δ αἱ τιμῶ ρῶνομν ἰοβν " ἀΝ .Σ. ϑομαθας ὧν Ηὺ «οἱ (ϑοῦλ9 κω μαδϑς οἱ 

Ῥαβ μὲθ ἰδ ᾿δοὸν μοὶ σβνϑτοςν μοὶ βαῦνοὶ ᾿ϑθαθ ῥοο 3 9 ἐθ ἀ9 βλθ 
μωϑ 5. οὐὐδο -- - ουοας. εθομϑοῦνο βαροαξῶ.- ιϑομρο. ᾿ μοοι το "ἱ 

ἐδδα μο ἔποιθο «τοῖν ἴδον... ἈΔδιο μυρθὶς ἤγορρο ἤμαν 49 ἀκλιθν ο ᾿βββοον καὶ ἔϑϑηρ 
ιϑομαροαϑιϑ ΟΡ) ὥοϑο, ϑομαροα πὸ, ἰδών εἶλομρας. ὁθλ.55 ἴδιο [μὰς 

ὅμαβὸο βὰν. δνθβ οοῖν. γαῦοο. Π αὐρθιρσθο ὀβν9 ὁο ἔσο δας σας δὴ 

σα ἀκ ον λον ἰμθνϑο σοὶ ξαγο. μον. βαόδαϑ κοῦ. οἱ -ααὶ : ἰδυγ9], 

εἰμ θοῦ δ ἰλασμον, τϑῖθο σας κα μαἷο ἥϊαο μαϑ)  οσϑϑ 

δο δ λϑο οἰμᾶϑιο μὲ Μὴ. οὐ ἰορκὶ οὐδ γο. ϑομδνθαο ΘΙ οΊομο μβϑδμμοο 

ἰοόνο.. βμάλαϑου οἸδον, Νρον 5. μαοδαθοο. ἰἰοιο ἰμυ μοδθσιοο. κύ 54. 190 “οἱ 

(ο ομη ἰδδαλοις τοις μὴ ᾿νδολοῖ. ΚΎΨΗ Ἀν κῶνοι Νας 5 ἰοΐῶν 

ϑο μοὶ οι δυλγ δ ἕως. ̓ ορ5 υοἱ ας ῳέϑα ἰδῦϑθο μμο ᾿μας ᾿δδο 

τϑϑι οβαῦιοος ϑρλοἢ ἰλοραισν οὐαὶ ἔραν οὶ μλ 0}. ὀμθ τς μο ν90 οἱδολλοο μοὸν 

ϑιδο βαθ αιϑα,ο μγ ὰδς, , μβϑο ἰΝΆϑϑος κορο μυμῦ» ἰδϑίαο σὸς τοϑαϑδθο 
μας! οὔ» Ἂ5. δὰ ἰϑσαλς. τον λλοο «θα, δαθ οἱἡὉ μο εἶδος 

«α ΒΒ... ΕῚ 
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Ὑγ δοϊιβύαμη ΟΡ Ά ΠΡΟ, 418. οἷης αἰ βῥοίρθη γοη οἶπον Ταροη χαν ἀπάθυη ἀπε οἷπον 
Ἐπ]τοπηὐπΐ5 καρ 8ηἄονη, ΒδΠθροη". Ξο βρυιομῦ Ῥαῦϊαβ᾽ φνονππᾶρονε δυο ἴῃ [γ- 
ὨΘΙΘΙΠΠΡ ΘΌΤΟΒ ΠΙΠΠ65. (ΤΠ τη. 13...) ὑπαὶ χίομέ ἄδθη ποῦθὰ ΝΘΠΞΟποα. ἀπ οἷ, 
(ΕΡἈ, 4, 54) ἀμ νγθηπ ΒΡ] 616} ΠΠΒῸῚ ἄπιβουθυ ΝΙΘΉΒΟἢ πχηϊζοπιπί, 50 γι ἀ00}) (ΟΣ 
ἵππορο γ0}) ΤΡ χὰ ΤᾺΡ' δυποιδρέ" (ΤΙ Οὐν. 4, 10). 

409. ὅ.ν...᾿. Τὰ [δο]ρομπᾶθη βαρὺ θυ, ψ16 τσ ἀπἀδαξαπρδνγοῖθα ΕἴΘυ χὰ 7όποι 
δι ἅθεν αἴθ ϑἰπποποίμνζοκα δα β οί ρθη μα χὰ ΤΟ χορ Ωρ; ἀηδτοι" Η ΟΠ μαπρ' 
απ ΓΠομὺ Ἰ6η6ν Το ἶβ νυν ΠρῸΠ εὔππομ 415. χὰ ὅδν Ἰέσοηθ 68 Β[θρσο5 ΠΡΟΣ 
8.116 ΗΠ ΘΙ Ή]5Ε6, 

Ου στεφανωϑησεται ὁ νους τῶι τὴς ουσιωύους γνωδειγᾷ στείρανωι ξαν μὴ τὴν 
τῶν ὅυο ἀγωνῶν γνῶσιν ἀπυβαληι. 

ϊο ϑρπυ --- ἃ, ᾿. ἀἴο νορη ΠΡ ρ ὅθθ]8. --- Ἐϑαμ ἴθηθ8. 56] ρο 1ἤομὲ ποῃς 
γΟ]]β παρ Δη]ορθη, νθηπ 516. πἰοθς ἀιιροῖν ΟΠ ΕἼ ρ6 5 Ἐαμηρίθη [μόρου ἄϊο ἘΠη- 
δοραπρθῃ πᾶ (ἀϑάδηϊκοῃ ἀϊο ΒΡ β]1ο16 Ἐν ππθρθηρ' ἂπ αἴο θοίάθη Κἀπυρίο γνόῦπον 
ΘαΒρο δον πα; 5βῖθ γΠθρθὴ ἀπροὶ αἰ Εἰπα οἶα ἄθυ Τιοἰ ἀρηςομα! ἀπ ἄπχοι 
ΔΙ] αἷς Απαδοιέ οῖπι (ἀδυδὲ κεθγοπθ οἱὐϊα ΕΙΠΠΘΙ ΠΡῸΣ γι" δε ΒΟΙΒΕΙρο 
Απρὸ ὅδν Ξΐβεϊ8. χὰ ἐγοΐοη, 1: 50110ὰ πϑο ἄθπι Ὑγοτγίο Ῥβαὶὶ ᾿ιϑηο]η; γχὸ} 
Καιαρε ΒΕ ]1Ὲ βοίπθη ϑἴπμπ νυ Ὁ]16η ἴὉτπ, θπὸ, ἀπ οἶπον γΟΡρΡ Πρ] ΟΕ θη, τὴν ἀΠ| 
ΘΙΠΘΙ ἀπνουρἠρΊ] Πθη ἔγόπο ἡ ]Π]6η" (1 (ον. 9, »5). 

ὅθ. «. 9. Ἢ τῶν ἁμαρτωλῶν μεταϑεσις ξεστι τρυπὴ εξ ἀμαρτιῶν εἰς απαρτιας 
σχληροτέερας καὶ εξ ἀγνοιας δι ἀγνοιαν σχοτεινοτεραν. 

ῬΊΘΒοΙυ6 Κοίκθνοὶ Βο και μεν ὧν ἄπο Πΐον: 65. ρί θὲ Κϑίπο Ὑ νυν] ηρδη Ἰκοῖη 
Επρθιθη ἴῃ ρυθθονο [μοἱπον" σὰν ένα ἐν αἶα διίίπαον, βυηάουῃ ἄϊα Ψαρεπαάονιηρς 
Ππορὺ πὶ Δ Π]Π]Θὴ. ἀν Ὑ ΟΥμα  νγόβθη; 816. ροπθη. οπύννοθον. γοηὶ Βῦβρη απ (ον 
Τηνν ββοπ ον σὰν Παρθπα αι Εν Κοπηύη!β Οὐδ} 5᾽Ὠκθη ἱπιπον ἴθ βοι ἴπ (θη Θὀπᾶδηῃ 
ἀπ ἀον ἴπννββοη] 16, οὗνγα, νοὶ ΘέθΆ]θη χυτὰ ΔΙΟνάθη, νὰ ἄδν Ἱζοίχοροὶ ζι1η 
Ηοἰάἀοπέθηι, βοιηῆβ ἄοπι δονῦα Ρααὶὶ :ο, γγ6 1] βἰα Οἰοὐδ πίομξ ου κοηπθη ἡ ]Π] θη βΆᾺ 
5160 Οοὐὐ ἄθηι οἰὑ]θη πη Εἴη“ (Βὕπι. 1,95}; ον ὙΥ οἷβο Βαρὺ; νον ΤῸ ἡναπίο]ἐ 
Βῖο. ψχῖθ ἀον Μοπᾶ" (Βίγβοιι 27, 11). 

δ]. ». ὦ. Α΄. [πὶ Ἐο]ροπᾶθη ἀηξνψονίου ὺ δα ἃϊο Βηρτοννα Εγαρο: 
για αἴδθθ ΤΙ Κοημὕμβ, ἅ16. αἴθ Π)ϑπιοπθα ἀπὰ ἄϊα (ΔΟ Ε]οβοη Ηἴδν ἀαγοι αἷὸ υὔβοῃ 
Το ̓  ἀθηβομδ θη ἄΠ)6ν 510} ρΘὈνϑο ΒΑΡ 6 ἀπ ἄμνο αἴθ εἴθ βίοῃ ὑπὶ ἄλς 56 Πρ 
1λομύ, ἀδ5. (ον θηβοι. ἴθι ἀπαοαξαηρθυγοῖθα επιρδηρ, ἷ8. ἀα8 ΘΒ οἸσνγον κι ἴῃ ἄδν ψΟ]Π]θπάαπρ δα ιδν, ρορυδοῦῦν ΒΔΡθη, τὶν αἴθ ΤΙ Κϑηπέπίβ. δύο ἴπ ἀδν 
πθαθη δ οἰ} Ὀθὶ 8116} ἄθηθη δημδ]ΐθη, αἴθ οὐέ πἰομέ Ηἴον. ον κθηηθη νυ] θα" 
85 ἀν Ναύι: οὔθυ ἀθν Ξομν 1 οὔθι" ἀον ἐξρ] ον 5 ομέθδτθη ονβομπηρ ἢ 

ἔν παδηι τῶν λογικῶν. φυσει ἀναξεσει (εξανϑησει) ἡ γνῶσις ἡμέραι τῆς ἀνα- 
καινωσξῶς" ἀλλὰ γὰρ εσται τοῖς μὲν ξις εὐφροσυνὴν τοις δὲ εις βασαωνισμον. 

Τὴ 8118} γον ρθη. Ναίιχθη --- Επιροὶη, Μθηβομοη, Πβποποη. ψὶρ αἴ 
νΟΠΠΚοιηπιθμθ ΤΡ] θη μ8 νὸμ ἀθι" ΗΟΠοΙΕ θὲ Τυϊπῖἐδξ βὰν 5 η6}} οηὐβίθ θη, χὰ} 
Θ6ΠρΊΚΟΙΡ Ὁ6] ἀοπ (ἀθυθομθοη, ν76 1} 58 ἴῃ ἰπτὸν ΒΘ Προ γοΠδηάδε νγουᾶθη ἀσσοι 
16 ἔἴϊθθν 811658. }]οβ8 Μοίμιθῃ θυ αθθηθ Εὐ]κοπηδηΐβ᾽ 516 ρτοίβθῃ ἄθη, ἄθι {ν Καρχο 
ΜῸΠ6 πὰ ἔοβίθβ Βοἰσθημίη]β 516. 50. 56]1ρ ννουᾶθηῃ 1ἰ6β ππᾶ αἶα ἨοΙπαηρ, Ηΐ’ α1ὸ 
56 δῖον δέθη ὑπα Καπιρζοπ, ΘΡ 1} παύ, Ὧϊ6 Τάππομθη. ἀπ Βὔβομ ἀαρορδη 
ῬΘΚοππθη αἿα (ΠΘ θο  ἰρ]κοιῦ Οοἐέοβ, [ἢν ἩσοΙπιαὶ ἰδὲ σοαποίκί, β'θ βββοη οἷν, (80 
516. ποθ δέον, βοπάθυῃ Οἰθβομδρθ βἰπά. 4116 Ηθυσβοθα! πᾶ Οἴονναῖς εῦτε δα, 
65. Πρυυϑοιύ παν α16. οἰπθ Οοὐἐ μον παῖ 41165. θδαρὲ 5ἴο ἢ. ἀηΐον αἶα ἘΡκοηπξηΐβ (Ἤν, 
απ ο(ὐοὐν ψχὶῖρα θη 811688 ἴῃ Δ]]δη". ΠΘπη (16 οἴπθπ βίθῆθη δ} χαπὶ ΤΟθδη 
ἀ16. ὅπάοτη. χὰπὶ ονίομυ", (Τ 0}. δ, 0). Ὑ͵Θππ ππᾶπ ἀὰ8 ΚΚαρὶ 61 ἀρείροης σαηχ 
τ ὑγ ΠΠ1Ὸ}. νουβίομί, γαβὲ ὁ5. δαθι, ΝΆΘΙ ἄδπιὶ Ῥονίβ ἄθβ ἤδυυπ ψίρ βοίη ἹΚοιπιποη 
ψ16 ἄον Β]Π10Σ βοΐπ Ἐΐι' 41108 ππύον ἄπ ΗϊΠηΠ16], 81108. υγιγα ἴπὰς ΠοΙποσίτοη. Ὠ Ϊὸ 

τοῦ 

τοῦ" 
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«ΞΘ οὐ αι ΩΣ οἱ μοὶ ἰϑνρᾶλοῦ οοι5 οουξι κοῖς μϑαὰ «οἱ ἰβϑοῖν «ἰγϑεβοῦ 

5 βομβ μοοίν νοἱο .οσσαθ ὦ κοὐϑβν, οβοιανθ 5 νοῦν. ἐν δ  ἁϑνοος 

. οοδοὶ βοιμδμο ϑομοοον μϑον οὐδο μάθοων μαῦο υραϑν μυγθ μοι ΩΜΟΣ ἈΠῸ 

. ΝᾺ Μιοὶν οὐ ἄχοου ἰυλοὶ! "αν, οἷν. κ᾿.  ομδ Πα ο.}}} βαβδαα ὡθν οον : ϑθο μ᾽ 

τουῦ-, ἰθδαις ὁοὐν ον αολ οἱ οἷς, Νὺξ νου, κ5. οϑο γος. θομοο (οἱ ϑιιρϑ 5] δδϑιϑοο 

ἰοδνυᾶα, γος ἰλανοο μᾶς φανῶν Ἀν Ἄλον τ ἰνκαῦ μβλθ ουϑν γε βοΐο 
μοα ὦ ἰδϑιν βοιο μϑι ρον τβαῦροο [15}5 ϑδϑο βαθὺ ἰδὲ ὧν ἢ Ἀ᾽ μὰ 

«οἷο βιϑϑιῦ -οομδοὶ ἰδ, μγ. κῥθαδον ὡδὰβ οὐομοοο, : μάμαλο οοοὶν ἰΐθο Ὁ 
δἈϑ οϑ) ον θὰ θορονο υ. μα ἰῥομοο. Θρϑα, ἰμϑ). ομοδ 

οἱ μαξο υἱοιδν μὸν ἰζμλας ἰδοιμθ ο Νάβος ϑμαροο εἰξοδθ ων ὀμ δνδ ἐθ 
ον δος αὐὐκϑοον» οἰδὲλο ράλουΣ 4» εϑομ:5}} (οἱ Ῥϑαίο ἰξοδνβῶς 

ἰροδδν ἈΜ15. μον. ἰδδιυϊδν, μϑυλο ἰδίου γον δο υδυοὺς ἰοῦδν ἰδ ον ϑϑιολο ἰϑοι 
δῦ μοὶ ἘΜ Μ15. αἷς μου οἰδδιυν, ἔχοι ποθι βέωςΘ μὰ ποδῶν, τ μ.Ὁ 
ἰδ. Ποῦ ἰρβυδοὺς. τραβοῦ (οὐόθαο. ὥλϑϑο 59. .ϑὼ (α.- μοὶ ἔμ: ον ἐμοὶ 

ὧδ᾽ οιδραϑὺ κὸν 5. υοοδυὶ μκ.Ὁ. σον ιοίο -οοδοΐ ὄμϑοῦ θρθ 5. τ -θ.9 

ὀιαυδαθο οὖν οο. :βαιχιϑλο 5}. μᾶς ἢ εϑομδοὶν ἰκϑοΐ εἰδδὸρΣ θοοο ἰοοὶ ἰονν 

δον ἀθῶο ἰδεεθ νον ἐο ἰθιδαν ἰδ τϑι ρα δμ3) ἕλον ἰδοιαο [λα αονθὸν. 
μῶϑν αδδρκὸς τ αδνοῦ ας ἰκ Δ μαρο δος γ᾽. ὦ μὸ "]ωνο 

᾿ΘένθοΣ Ὁ δὰ ἰμοδο Ωμ}9 μοι. ἰνδϑοο να μθ ογασιδ πϑϑο 19 βοςςαθ 
ϑμυβϑ Ἀμαυροδ ἐν ἐδνσν βον,ο. ἰοιδν τὸ μα! ὀμϑὶ οἰδα αορθὸς, ὀρέϑαν.ἰο :ογαϑιαν. ἂς 
εἰδῶμ θϑν θοο μέῳς 9 [μ9. χὰ. οοδ ιν οἰμμο ομάθιθ ἱμδυϑῶς, ὀμθδδαα, 

οἷ. δῦνο ἰδ ἈΘδν ἰμο ὀρπνὺ τἰλαλοςθ μοὸ ὸ. -οιοδοὶ μόδον ον τοῦθ 

του" τϑοῦα9᾽ θμ5 ἰδὼν Κ᾽ ’λα ἐς ϑοῦδθοο τἰδϑι νι ῥο ἴμδμο [5 5.9] μ Ἰωϑὶ 

εἰμαϑς Νωΐμλαιθο ρῶν 'αϑὺ βάλον {|ονλ5ο. ας. 9 ωλος «ομδ Ἀξρὼ9 οὔϑοΣ 

ἐζϑμοβοο υὐἱδοο ὥσμις οὶ ΝαϑΣ αρροὶ ΒΡ }0 οὶ. λοθοο . οἷο. ἔμϑρο βκιϑοὴ μον} γεὶο 
Μὴ -βαλϑοο μι.5 οἷ. ἰδϑιρ βο μθαὰ τ ἰϑῶν γαλον λοΣ ποθ. θο. λα᾿ ἔξοςθ) 
μεὶ νοὶ, ὅια ῥοαν ἱ |(οὐο)ο «ἰϑομοςς ὧο Ῥθϑαρο δἰ ςϑομαθῶν δαῳ ον ομαςς 
ψΆσαν [4 0}1 λα ρα 5.5 ἰδοια ὼθ ὁμοασοῖν. Ἂς ὁ. ̓ ομαθ 5 ὡοιαυχονν ἰδμυ }ραρσϑου 

ποι αας [|| ἰλοῖς 9 μὅϑ) δα μολὶ δια τ ὁ μιμο) οι δῦβϑαϑο εἰν εἰ 9 ηο 
νοἱ ΜΓ μὴν ογος μοὶν ον ἰγοι --- οὔ ὧὼ ἀλαρ μομϑ»9 ον ϑΣ (ϑοι5 

οας ἢ] Βαῖς ὦ ἰ:57.α.5 «Ὠοΐο :βαΐοςο ! ἰμ5} Ιὸὶ -» ΗΠ ΕΟΨΤῚ ΠῚ ΠΣ 

ρας "6 Βαὰς 9 εἰ. δα ιϑοῦν9 οϑοολ . ὁμὰϑι ἰβοὲϑ οὐ οὐϑὶ ἐροΣ 

ΑΞᾺΞ αἱ οὶ . οιββωυ ὼ ἀλδον ἰοδκν ον δ5) ῶνο βϑαο οὐ ἰοῆδ ,5.5. δ :86 

εὔϑμθοΣ μων κῶνοι ρμϑιο τὼ Θὰ νοι ἰμϑο βδοςο βοαυῷ Ῥερο δῦ «Μοὶ 

οἷ. οὐ  μϑανθν μοΐο δε μο νου μοθα βοαν. [λο.. ῶϑο ἦγοοο ᾿ξ: 90 

ϑβδςς ἰδώεο ὁμδ ΝυΝεν τυλαν ἰδλις οἱ ἐμοἷ» νοὶ οὶ. μοίο δὰ οὗν 

ώθς ὦὐἱ δος βέλῶνο ἰδδύρος, ἰοοὶ μο οδυδδο δυβοοδοο μὸν ΒΘ μ5) 
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(δυο ἔϑ]ινθα ᾿ππι 186. Αα]6ν ἔροσᾶϊρ' οαύρθρθη ππᾶ βἰπα οὶ 1Ππ| ἴῃ ΟἸΙΡῸΣ 
οππο, ππαὰ αἴθ, (ἀοβοβιοομθου " (ἄδοῖι. 12, 0 ἢ.) ἄθν οὐ ]οβοι ἐγᾶποση ἴθ Απρϑὺ 
πα Δ οἴπϑη, νν 01} 516. ὩΙοΠ δπ 1 οἸ δα θέ. [061 βϑίχθηι οὐβύθη Κοπημοι ππα βοῖποὸ 
ἰοούθ πιο ροπα]ύοπ Βα θθη. [γτιπὶ ὙγΘΙ ΘΙ. 516 τηϊῦ 8116η ΒΘ ΡΟ]]6η ον ον ρΘὴ 
(ψα8] ἀρθουρθῦθη, ἕο βοιτ ιν ἀπο} ἀ61" Β6] Πρὸ ΟὝΘΘΟΥ ἴῃ ἀθι ΟΜΝ ἀδ Ῥᾶοο: Ὁ 
υϊ  , αἴ6 οἰπβῦ 8110 ἈΙΘΉ ΒΟ Θὴ θο]καππῦ ὑγουάθη ὙΠ, θη. οἴποι ἴπὶ ΤΠοπὲ, ἄρῃ 
ἈΠπᾶθυπ ἴῃ ἀν (γπ8}}“  5ὅο Ποῖβὺ 65. ἴῃ α6ὺ ον θο ἴβοίθη Β1001: ,(ἀον Ἡουν γ" 
δρκϑιῦ δ ἤθη (οΥομ , ἀα8. ον ἀρ" (ψ 9, ιτ), 

52. ν- «Σεληνὴ νοητὴ εὅτιν ἢ λογικὴ φυσι ἢ πέρα τοῦ τὴς δικαιοσυνὴς ἡλίου 

φωτισϑεισα. 
Ἐγν νγχεπᾶοὶ 510 χαπὶ Ὑ ουβ πᾶπ|5 ον Ἴ 8116 Ἃἀοὁ5. ΑἸ] ππᾶ οὐ] σὺ 16 Βο- 

ἀδαΐαπρ' 65 Νοπαοβ. Εὼρ ἰδὲ Ἰκοῖπο ἄν Ἐπ]τοππέπῖβ Τρ Ναῦαν, τνῖο Οὐίροποβ 
8561}, οὐ θυ εἶτα δοῃ πος πσῖ αἴθ ΟΠ] ἴθ᾽" (Ξε ΑΕ ΡΟ]Ορ  Π) τηθίμθη, ἀπιμο 
βϑίπου Εἠπύγιδὺ 1ῃ οἷηβ 60 ΤΊΘΡΡΠα θυ, Ν᾽ ον ἀπαθυιπρθη ἰπ 66 ΠΟ ππρ', Βοπἄου 
Θ᾽ ᾿ἰδὺ εἷπ ὅψιθο! ἄον Ναίαν (ον Ποίποη, αἷὸ ἀἃ8 1ήοηῦ νοῦ ον ομπθ ὅθ 
(ον θομ ρος, ΟἸν., οπρίθηροι. ἀπ ἀ16. ἴῃ. ΠΠΒΌΘΡΟΙ {ΠΠἸν ]ΒΒΘΉΠ61 6 ΡΟ Π ΗΘ] ΟΠ θη 
οὐ] θαοέθη. 50 ᾿ἰδῦ ἅποὶι ἱπι Τταῖππὸ (05618 11 8}}6] ἀον Μοπα ἀπ «181κ0})} αἴ βόμπο, 
011 ὁ νὸὰ (ὁπὶ ϑίππ ον ΤΔΠῸ] ἀθη (ἀὐδὲσοπαϊομπβὺ πϑίιτη, δα πὶ {ον ΕΠ ]τοπη πΐβ 
ἄδς οἴποὴ (ἀοὐέθβ πθὸ Βρέ]6] πα πϑα Ππνὲθ ὑπ α16ὸ ὔξχοη νοσρραθ. 

δ8. Ῥι 9 «αἰς. Πᾶς χτισει τὴρ τοῦ ϑεου γνωδεῶς δεχτιχος χαὶ παᾶρε 

ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν ἀγνοιὰν προτιμῶν δικαιῶς κακὸς ονομαξετιι " αλλ᾽ οὐχ ἐστιν 
ῃ σωματικὴ φυσις δεκτικὴ ταυτὴς τὴς γνωσξῶς ὡστὲ οὐ δικαίως λέγουσιν οἱ λέγοντες 
οτι τοῦυτὸ τὸ σωμῶ παπὸν εὅτιν. 

ΕΒΙομ δῦ 9ἴοῃ. σορθὴ ὅἀδ5. ροίίοβο (ἀἰδβοιννατν, (ἃ Β αἴ Ναϊορια Ὀὔβα ἰδὲ ἀπ 
ὉΠ56Ρ 1,610 [Ὁ]ΡΊ1ΟΠ. ἀπιοῖ. ,,41165, νγὰβ τὰ (ἰον Βοπῦραιηρ νοὰ Οοὐὐ ἀἰο ΤΠ ρ κοῖς 
Ῥδκοιησηθη μαῦ, ἀ16 Εὐτοηπὐσπ5. δα ζαποητποι. --- 16 αἴ Εηρ6] ἀπ αἴθ ΝΙΘΉΒΟΙΙθῚ, 
ἀϊ6 ἴῃγ ῃδυ 106. Απίαρο, Θοὐῦ ἀπ ον βομύρίαμπρ, ἄἀον ἀνβουρα ὑηα ἄθηι 
(ον! σὰ οὐθηπθπ, νου ουθθι πα θη --- ἀπ ἴδ {ΠΠῊ ΝΒ ἢ ἱ Ὁ γον οι -- ἀπγο}} 
416 Βομδαρίαπηρ' γοὰ ἀ61" Εἰ βυομαπρ ον 6] Ὁ 88 ἄδθιῃη Ζυ181] απᾶ αἴο ἐὐτνιομο 
Τιθαρηπηρ' ἀ65. ΘΠ ρίουΒ --- (Δ8. ποι τηῖὸ Πβομὲ θυῦβος, ἄθῆμπ οἷ 50] 065 ἯΥ ὁβθῃ 
18ἐογὺ βοίποη Βομδρίοσ, νου άθπηκοὶ 485. [6118 Ὑ υθίδη ἀοϑ] ομ δ, τηϊξ ἄδμῃ (οὐ ο5 δι- 
οϑίομποίθ, πα πταμο] ἀκ5 Οσαΐδο ἴῃ βοῖπον Ναῖαν ἀθγοῖ βϑίπθη βομ] τήσπθη ὟΥ ΠΠ|6ῃ 
1η8 Βῦββ. 9016 Ἰ6ΊΉΠ6Π6 Ναΐαν Ἰταπὴ αἴθθ8 Τυυ Κοπηΐηῖϊθ ἢϊοὺ Δα π μπιθη", οθῸα 
Ὑ0611 516. πἰομὲ γουηϊ Πρ Ιδὺ ἀπ αἀθαὰ πὔτξίροη Ὑουβίδηα ποῦ πα, 5Ξ1ὸ Ππαξ ΔΠῸΣ 
ἀπο πίομῦ αἴθ ὙΠ] ΘΠ Β ΡΟ μοἱ δ, 510}. νου ἀ6Ρ ΕὐΡἸτθπηθηβ Ἰοβζυμηδομθη ἀμ | (θη 
Ἰυυνσϑι 510}. Δ Ζι ΒΟ ]οὔρθη, Ὑγ611 8116 ἴῃντὸ δραηρθη πϑἐ  ] ]ῃονΡ Αὐτὰ οἰ ππᾶ 
5186 ἀηΐοι δι ΗΘΥΒΟΠ αν ον Ὑ ΘΥμπ], ἃ. ἢ. ΟΡ Ξ'6618 βύθῃῦ, ἀἰο ἴῃ ἴῃν Ἰοὺ παπᾶ 
5[6. πϑοὶ (Λα αϊϊπίτοι Ἰοπ]εῦ, Τ)651181}ν θομδαρίοι. αἰθ Απμδηρον ὅ65. Οτίρομποβ, Νδαὶ 
ππῷ Νανοῖοι χὰ ΠΠΉσϑομ, ον 1,61} νγῖτο Ὀῦδο; ἄθηῃ 1168, νγγὰβ ἀοὐέ σοιηδοῖε Παύ, 
ἴθ 568} ρα ππᾶ αἴθ {Ππ|ν1ββθη ον ἰδ ἡ] οἷπο ἐν 510}. ᾿)οβίομθηᾶο Ναΐίαν, 
βοηᾶοσι παν α16 Νοραίίοι 405 (ἀπύθη, ἀἃ8. 46. Βοιιῦρίθν. ἴῃ. αἷς ΔΙθηβοίιθη. ροϊορὶ 
πὲ; 516. βϑθοπ 65. νου πη το] , 5100} ο] ΘΙ ο βᾶτη 5618 ρ ΘΟ] δπαθί. 

ὕ4. ζ. ν᾿ 35- Τῶι τὸν χυρίου λογῶι εν ἄρχη! τίς οντὰ τὰ τὲ ἐνσωμίιτα καὶ τὰ 

ἀσώματα συνεότηκε καὶ οὐκ εὅτιν αὐτῶν πρεόβυτερον παρὰ τὸ αλλοὸ ἐν γὲ τὴι τοῦ 
ατιότου διωώνοιαι. 

Ἐδ ριοὺ πἰομέ, τῖο Νίδηϊ Ἰομνέ, σοὶ οβοι, οἷπ ραῦοβ, ἀἃ8. α6. τύ ου]οβο, 
απ οἷα θὔβο5, ἄδβ ἅ16 Κὔτρου] μα 61} βομαΐ, βοπᾶθνη απσο}] Ὧκ5. ον. 68 
Ἡυτη --- βοίποη 8] ρθη 116 π --- βἰπα 8116 Δ οβθ (ον βοϊιδρίαπηρ, Ξύχβειν 
Πομ6 πᾶ Κῦνλρουϊοβα, οπἰβύαπαοπ ἀπ 81108, νγὰβ ἀοὐὐ 5Ξοιναΐ, ἰδὲ ραὰξ πη βομῦη. 
Ἐπ αἷθὲ πιομύβ, 488. ἴπ ἄδθῃ (ἐβάδηϊκαπ (ἀούξοβ ἅΠ1τον ὑγῆῖτθ 418. (85. ἀπᾶθτθ, ὑν0}}} 
ΔΌΘΙ π8 ἢ} ἅδον Ζεῦ 8θῖπθβ ἮΥ Π]Θηβ θα ὑβοι] 8865. 5ὸ ΒΟ αΓ ΟΥ ΖαγΟν ὅπ ΟΥΒὕοθη 

ΑΙΠμπἀ!πημόν ἃ. Κα. 069. ἃ, γγ 158, τὰ Οὐιΐπρθη, ΡΊη].-πήϑι, ΚΙ, Ν, Ε, Βαπὰ 18... 20 

τοῳ 

τοῦ 

Ε1 



290 Ψ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

δνο τομϑρ κ5) ἰδ μὴ ἐμθ ἴον (κὸν «οἷν μιαυίο . οὔ. ἔϑιαο ἰϑιρ οἱ μϑὰβ μοοῖ»- 

ομδϊο τἰδορθ ροβνοος, οἱ μέθας, οὶ, νὸς οἷο πα οοαδς ΙΝ. “ἴω 

μῖδδδο ἰοοὶ μϑλϑὺ οϑὶ {9} ς ο βιό ἰϑο : βαδδγ οι δυδοῦ, βε9 ὁ δ 
ττοῦ ἰοον Νοὶ μὅδλδο βοῦν. κύρο ὁο. ββλαυο μιϑθαν μαῤ. οἷος ἔϑαν μοὶ μϑμθ -αϑιαῦνϑα 

βμαματοῦ οὶ. ομϑσαλὥο ας ὰ ἰμρονλ ἰοοο οὐ Θῤο. «νον μᾶς ἰκϑῦϑδο 

νεραθ βοὸς Ῥμὸ ῥὁδθὸ Ἀ. Ἀυρο δου. μοὶ κϑοι ὑοῦ ἰγο - -μμθορο [ιθδον, ἰοδιαϑο 

δ ὀμϑὺ τμαγαοῦ θο» οἰοσιδιλος, ἰκϑῦο ὁΐς. ἰοο, δὶ οἰῶν 5. ῬΗΣ 
ἰομδα βοῦν Δ ἰκαυΐγο τομβοαλον ἰδωξ5 ὃ. οδου ἰαω ὡὸ μα ο :ολακοαο 

μον τα λα» ὧδ [μαι το μολν ϑίου. ϑορδι ἀνοιδὰν ἐμὸ νοἱο :ἰλαχ ροβι τὸς 

ρ ἰμας ον δ ῤοο ΠΝ ἰμολι ἰγοιο τμοαθ ὡὸ ἰμραϑο ὑϑστς ἐδ Βϑοῖςς μ5) 

μα μὸ (ϑομὴλ (οοομο : ΟἹ Δ}} (ΘΟ ομο ο ο)α5}} ας αϑα. μον Νὰ ῥϑοο 

ἰ1α..9.5. ἰθὺ ιϑϑ» ἰωσροΐ οβνιαθο,. ἰοοραν, ἰοοι δος [δὴ «ϑοβναϑο μον οἱ 

Ῥε9 οδοεϑ Ἀν ὥομθοον βοῦν ἐπα ρθιϑϑο μλδν οδέδν, καθ (Θὶο ἰϑοὶ ραβδθϑο . ϑριαδν δὴ 
ἐῤλδανς δαὶ ΠΠ. ἰλοιαμοΣ μαῦρο οιλορνα ῤσοο.. οὐαιλον, ἡ οοβλ9 ογαϑιϑν, ομϑ 

μᾶς ὧὁὸ οἷς ἃς δἰ ν μο μεοαθ ἂΣ. β5ο δα ὁν ϑοι ὁὸ «οὐρα 
β»αδλῷ μϑϑνα, ἰοο δ οι 5 δλδοο ομαδν ἰῥοαΣ νοῦς υοῖ» 

οαδ;Σ κὥνομθο οἶον ϑῶν, οοιϑὺ τλόμαῦ αὐ φῶνομβο ἰρϑο»  μθὸ .Ἀο. 

δοδοοὶ ἰλαιας μὸν ΟΝ βᾶυ μθο, [κρουρθθσο ἰγα σιν. »είν. ἰδορθ ὡο οὔον ᾿ογ9 

οὔ ἃς ἤγοιο ὐθας τὰ οὐνοδιδο ραν Ναΐο, ομκθΣ πολ δ. οδν, (οἷο 

ιϑοιλα,ον δὰ ῥλο κ9) κϑῖθν μεώφω καὶ Μὲο οἴδορ θυ μὰς ἐϑὲ. ὀσμαὶ ομοαῖςς 
50]. ομϑσαυϑο. [ϑμαγὸ σὸς ϑϑίν σον μϑαῤ ον δὴ οἱ ἰλασμθρο ροο 

ωορ «οογοδοο; ἰμϑορο ἰκθόνδοος, ἰοναθοςς [(αυθον δῦ [0 [πο α.λο ἡ κοῦ βο βάλαν 
τοῦ σοῖο (κα  ὡο ΔὦὉ δὸ ᾿ϑομοασο αν9} οὖ} μὲ ἰρραϑν μα ᾿539ι .}λγδο) 

«σμυο!5 ἰοῖν ᾿ς κῶς νο Οκυυοῦ ᾿μοο μὰ. μύαθῦ, ἰδ ὁ καῦλααϑο οὗνϑϑ 
ἐν ἶδαο μάλα μα. ἔομαγο ομέμον ἰμνοῦ οϑϑο Οϑ.}}) (6.91 3... μϑ. ἤὄομυο 

ἤο οτὐ οἰθς . μοο ϑοδωὶ νόμο. μοι» ἴθ ς ὁμ πο  ς το 

τ Μνοο) δὰ ϑομδδον τβδοὶ» έσα {{||9΄ς μοὶ βασι» ολαδὶ ποῦν ὁμδωὶ ἰκθοὶ 
βοΐ τοδς αϑθοδϑος, ἰοδνασοΣ βορος τ ραθδϑο οομῦ 9 ὁοο ὃ ᾿ς ἔθδοο ιϑομθέλϑο 
σ00) ψιλοὶ ϑομικασ, βρονμθιθον [ιδνοΐν το ςϑῦ οϑοι ᾿άδυξον, ϑλϑλον θαθοὶ οὶ Ἀ3. τ μὴ 

ὅομϑο ιϑίο "ἡ τ . ὮΝ, ὁμοαλος μὸν μοὶ ΝΒ γο. εἰδαάθο ἰδ ὁ} ἰδ 
ἈΞ δ ᾿οιϑο ψομϑοῦ αὐυΐγος μο,. ἰϑο.5.} οἱαϑ. οοὔνο κοὐ (θοῦ 1,59 19 

τϑλοξαθ δον τον ἰδαυυοῦ κὰν ἱδιρν οἰϊομθας. ὑδόσαα Δαν. ς ηδαοο ἐδ γ, 
Ἀν. ὁμδοὶ τ κλο οὐδ δοῦν ομμαθ Μὴ τ βυοδ μὸ λαλα μοὶ εἰμ ἰβαβιν 
οὐ ϑοῖ. ἤκομο. [γον ᾿οῦνο .,ο. ον, ὁΐν. φμϑθου ᾿ς» [αϑοςθν 'δδιρ ᾿γϑι ,«ϑοῖν- 

᾿αϑ ον οοὴ» μοοις ς θόλο γον ὠδοξο μϑϑ οἷο. νος ουἦν ἰδϑν, ἤν οἷὰ- Με 
γοἱ ὅθι Κῶν αν κᾧ εἰγθιο τον λαὸς, μκϑὰο ὁμωννιιο βοαν ἡ μι. Ὁ ὁμοια ἄν γαῶῦ :ἰδῦδοο 

οι 9 ἰλϑρ [ο ἰλαξαρ ἀ τμον βαδϑιν ολαβι κῶς φοβνοὺς ὁμδυὶ κὸν ἐμ θο, 



ΕΠΑΘΕΙΒ ῬΟΝΤΙΟΤΙΒ. 27 

Ταρο αἴθ ῬοἸταππῦθη βίθθῦθη Ναίατοι πᾶ ἄδυδα! αἴθ ἀηᾶοτη, τΐξ ἄοτοη ΟΠ πη 
τππὰ ἈΠΟ ΠΡ ΟΣ 618. σππὶ 5Βθυθηΐθιι ΤᾺΡΒ χὰ πη Παιΐθ. Πίθβο (ἰοἀδη]οη εἰπέ 
ἴῃπι πῖομῦ 418 δὐνγαθ Νϑαιθβ βιοἰσοιησπθῃ ππα βἰπᾶ δαὶ πἰοιῦ οἴ ΠΟΥ 5. ἄδιη ἈΠάΘΓῚ 
ΘΌΟΡΘη. ΑΠαΤΘΙΒΟΙ [8 ἰβὺ 68. ἈΡΘΙ ΔΈΟΝ πΐομξ 50, τχῖθ Οὐροπθθ Βομαπρίοξ, ἀκ ἄϊο 
Ομ δρβσμρ, νγθβθηἐ ον Ρ] 6 ΟΠ οι θ1ρ᾽ τὴν ἄθπι βομδροι Ὀδβίθῃξ; νιϑπιθιν θοβαβ Υ 

ΘΟ]; ἴῃ Βοῖποπὶ Θἴμηθ. ἀ16 ΕἸ]τθηπἐτΐβ ὑπ ἀ16 Νδομς πᾶ υἱοῦ ἀἴο ΠΙηρο ἱπ᾿ε 
Ῥαβοίπ, τγᾶπῃ 685. ἴθιη ραἰαϊπ|τίο, 50. ΒΟΠΔΗῈ Σ 78. Θο}ι Ἰοῦσέ νου Ζοἱξ χὰ Ζοϊξ 
Πθτ68, οὔπα ἀ8 ἀον ἀράδηϊτο 815. οὐνναβ πθῖιθβ ἴῃ 1ΠΠ οἰηρομέ, 8580. ΜΠ Θ᾽ 81108 
(ἀοβομδῆθηθ οἰπδὺ ΘΡμΘΌΘΙη; αἴθβον ἰϑάδηϊτο Πδρὲ ἴῃ βοίμδπι ΞΙΏΠ6. γοη ΤΙΣΡορίπη 
8; δ᾽ μαῦ 8 ἀἴ08. ὙΟΥΡΟΥΡΈΠΕ (6]6ἰ πιπῖβ γον δαθν θυ εϊ πάθε ἀπ τνῖνα 65 δαβ ἐμ τοπ, 
811 65 ἴῃπι ραβθέ. 

δῦ. «᾿" ν' [Τὸ πρῶτον τῶι λογικῶν νοὶ ἢ του πνευμᾶτος ἀποχαλυψις διδασ- 
καλὸ ἣν μεταβληϑειθ δὲ μαϑητὴφ ἐγένετο τῶν αἰσϑητηρίῶν χαὶ ὃν τὴι ὅια του Χ. 
τελειώσει αὐϑις τοῦ πρώτου διδασχαλου αξιωϑ'ησεται. 

ον ἄοπὶ Πἰϊπάοη 8}1] Αἀδτὴς. ἀπ θυτιομέοία ον Ἐ]ρ, (ἰεἰϑὲ βοῖῃ ψΟΡ ΠΕΡ 5 
Ἄγ οβοη, ὈΘΙμσῦθ 1ππ ἼθΟΡ. βοίῃ ρ Ποἰπηηΐθνο θα  οβθα, ἀα δ αὰθ ἄθπι Ὑοράδη 
ον νῷ δαΐ βοῖπο οἶρϑηθ Βοιιύριπηρ 50} ]ῦβα, ἄαθ οὐ νουβεδπᾶθ 416 Τόσο χὰ Ρα- 
ΠΘΠΠῸΝ ἘΠῚ 415 ἩΟΥῪ 516 ΘΠ θυυβομΐο, τἀπὶ δ δ᾽ το ἴβο ΒΟ το α αἴ6 Εἶνα 
Βδρίθ: ,(΄ἂὰβ ἰδὲ ἀ]θβιη8} Β6ὶπ γ0η τιθίπθπι Βοῖπ ὑπ ΕἸοίβο. γοη πηθίποιι ΕἸ δίβοὶ 
οἴ." (οη. 2, 98.)}, οἷπθ Ὑ οἰββαριηρ,, 16. 50} ]16 Β]ΊΟἢ. ΕΠ 4116 Ζοῖβ εἴθ ον  ]οη 
501106. Βοὶ 4116πὶ δπᾶθιη, γγᾺ8. 6 ἄπτο! βοῖπθ Θ᾽ πποβροί μΠοἱ Ὁ Ἰοσπίθ, θοβορέο 18 
800} Βοῖπθ Εν τοαπύπ!β ἀαγο} α16 Δ πηρ ἀθ5 (ἰοἰδίοβ, ἰηβοίουθ Οοἱὲ ἴπ ἴδῃ 
ΖΕΡΊΤΟΙΟΙ. πὶ Βοίπον ΟΠ ὄρ θη 8116 ἘΠΡΘΗ τ] ΟΠ Ἰτοϊ θυ δοῖπιοβ ΒΙ]4θ5 δαβρορνξρε 
μαῦρο, ΑὔΘΡ ἱπῆο]ρθ βοῖπον ΕΠπου] Πρ μοῦ ἀπὰ ὅοὺ Τ οἰ ἀοηβομαΐθου. 68. βίορῃ- 
Τομοι δ οβθηβ οπτΐο 61 βοῖπθ γ᾽ ουχίίρο (ΕἸ ΒΠσ0) πος γαμτθη. Νομᾶοπι ον ἰὴ 
Βοίπον ΤΘΡοσσοίθπρ νυ οἷπ ΤΠΗ Πα Ἰ]ρον σοῖστὲ πδέξο, γουΐου δὺ αἴθ ΟΠ Φηθδανπηρ; 
4685 (ἀεἰϑέο5 ἀπ βϑίτι Θἴπηι ὑσαρᾶθ νϑυηπβίοτε, ἘῚΡ οιηρῆπρ' γοι ἄδ δὴ ἃϊα ΒοΙθμσαηρ, 
ἄστοι αἴθ Βίπτπο, Ηὔνοα, ἤθη οὗοι; ἀθνοι 816 Ἰοσπΐθ δὲ δὰ ἄσιη, ψὰ5 ἴππ ΡοΓ- 
ΒΌΠΠ0}; πα (85 616 δηρίηρ, πη 88 ἄρῃ (ἀδβομβόρίοη, ἀαβ 68. οἴποῃ ΒΟΒΟρ ον 
πη ΤιθμΪτου οἰθύ. ΑΛάθυθυβοιῖβ Θυβαΐ ΟΡ δπ8 (οη ΤΟΙ ἀθηβο δέξθη, αἴθ τϊξ ἄθη 
ΒΙππθη. ΖαΒδιητη θη ἕπρθη, α16 ΒΟ νγἕο}16 βοῖπον Ναίαν, πἀπᾶ βοῖπιθ νου ρα Απ- 
Ιὰρ6 ρουθὺ ππΐοι" 416 ΗΟΥΥΒΟΠΑΤ ἀν Βἴπηθ. Πΐθβου Ζαβίαπᾷ, 88 δἷο ἀθγροῃ αἴ 
Βίπμῃθ 416 ᾿γκοππίπβ οηρῆπρθῃ, Ὀταιψοξθ 516} ὯΡΕΣ ἄλβ ρᾷησθ Οἰθεο]θοη! δι, 
ὙΟΥΟΣ ΠῚ βΆμς ὑγοηΐσο ΡΟ Ζο] το, ἀδηὶς Ἰῃρον Βοἰη μοὶ Ὁ πη ἴπσοῖι Ὑ ἀπο], 
ἈΠΒΡΒΠΟΙΊΠΊΘΙ 51π4, ροιηδβ ἀοτη ον Ῥεῖ Πανὶ: πιοῖπ ἤρου Βρυπθο! θα ΠΟΥΙ͂ΤΟΡ 
οὐο," (ψ 44,1). Τηΐοῖρο ὅον Ο]]οπάπηρ ἄστοι ΟἾν., αἴ6 ἴππὶ Τ͵ΙΩ5 ον ὉΠ] ΟΠ] κοῖ ε παππᾶ 
ΤΠανν μι ]ΡΆΡ κοὶδ (ατρεπστον διναι) οἸῦ, ἀατῖ ον. τοῦθ ἄθη ογβίοη ΠΟΊτου, θη 
1Πρ. (ἰοἰβέ, 1 ον μα! θη; (]ἃ8. οὐ 11} 510. πῖον ἄπτοι 416 'ΤΔυξο πη ἀθαβιηρβυγοῖβο 8 
ἄθπομ, ἀ16 5:0}: γομ ΤΟΙ ἀοηβομαβξοπ ἀπά ΤΡ σΔΠη ἔροὶ ροιηδοην ΠΒθοη, ἀπ ἄονξ 
ἴῃ 81160 ὙΟΙΚοχοτηθη 618. ,ω(1ν50) ἀν παὐ νόμο ἀπᾶ ἄδπη ἄον ροἰβέϊρο (1,610) 
(1 Οοτ. 1,46) ἀπ ἀπ8 Παὺ 65 οἱν ἀσγοι. βοίποη (ἀοϊβὲ οὔδθηρανι (1 (ον. 9, ιοἡ 
πη αἷθ6 Αὑροη ΘΌΡοΣ Ηθυχθ τηὔρομι 611] τγϑυᾶθῃ ὅδ ἴῃν ἴα Ἠο ππρ' βϑῖηθν 
Βοραίαπρ' ονζοπηῦ οἷο" (Πρ. 1,18). 

86. Ὁ Η πνευματικὴ γνωσις εστι πτερυγες τοῦ νοὸς καὶ γνωστικὸς 

ἐστιν ὁ τῶν πτερυγῶν νους εἰ δὲ ταυταὰ ουτῶς ἔχει παντὰ τὰ τούτου τοῦ κοῦμον 
πράγματα συμβολικὶ ἐστι δενδρων εφ᾽ ὧν κατασκηνοῖ τὰ ὁ νοῦς καὶ τοῖς φυλλοῖς 
αὐτῶν ἡδέεται καὶ τοῖς καρποῖς αὐτῶν εὐφραίνεται ξῶς ἂν αξιωϑὴν προς τὸ τὴς ξωης 
δενδρον καταντον. 

Εὐππιδ] τιδουϊαρὺ ὧὐ θη ΤΡυάμπ, ἀαβ αἴ Βέθππιο 468 Ῥατγδάϊοβοβ νου Ναΐαν 
αἴ Εχ]τοπηπῖβ νὸν απὸ πα Βὅβα ρομαθὺ μαξίοη, ἀπ βαρὲ ἀδβ 65. Ἰκοίηου. Βδππι 
56, (θὺ νῸΠ 5101}. 88 ΘΌΡῸΒ ΤιΘ 6 π. ν υ]6 1 Π6η Κῦππξο, ἀδπῃ ρὸν ἀροκὲ 6 νὸν 
Ὁ]Π|Θ τὶ 16 ρσομοίιηο Βοαθαϊαπρ 8116ὲ Τὴ ]ηρθ ἰπ ον Δ 6] δα ππᾶ τγον ἄστρο εἴα 
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ὨῶΩ 998 Μ. ἘΠΑΝΙΚΕΝΒΗΠΟ, 

«λα ἰβααὺν ἰωξϑϑὺ οἱ ϑομδδον τροο άδα θθογο μὰ. ἰμβ9 οί. ἔϑραῦ 
ιϑίο οἷν ς κλλσοῦ μϑ ο]ς ἔϑδδο θεὸ οὐἱ Ὅρα δα ᾿ομαδ ἰδὲ ον μϑο : βοοΣ 

Θιξωςθ βαοδδο σόμθοο σομ5 «οὐγ ϑρ5 οἰοδὰ. υσσ απο» οὶ τεϑὰ «οδας 

εττῦ θα οο ὼο ιδοδδιοο νον... ὗλδασο 35 ΝωϊυυοῦΥ Ἀραῶδδοο ον ἰρωοο 

ἌΣ ο οὐοιν τββαασΚ μας ἰδὼν λος. ἀϑαλολον, ἰδ βορϑν οβϑαρον, 

νεός αὐ Βϑαο κάθου μα. ἰδδ  ἴοόμθας ὀβνο ὦ. κα ον ταϑὶ Θὴ5 

ὧν ἰδϑρν κῶνον λας Πμϑοδὴ [καθ ἴον ἰϑυλοο ὁ δ βθοΣ «οὔσας λθοι μλθοιδϑοῦ 90) 
δοῦν ϑοιδυξθ Ἀδο οδδα :5 ον γ9 Νὴ βου μ}9 ᾿νοβνν τἰδαᾶν, ἰκαθὶ 
καὶ μοὶ μῦ φυὶ Ἵροδαῖν ον ἴον οὐκ ὀμϑὲν ἐροὶ τἰλμθας. ἰδ νυ ϑοβο, ἈΘομεὶ 
ϑῶδο κϑ μάλα Θ᾽ ἰκ5οι θοῦ. ᾿ροαὶ ἰδ» ἰϑυᾶδλϑ ροῦν’ ον, [16}}}} «οἷν; 

οἰναϑονς ὀῤορ Νυβανὶς, σοι ἔκϑα οοἹ κα ἰξοϑὺ βλϑθ :οδϑαϑὰ ϑοδόνς, 
ἰλολ ν ονυΐν κῶς, ἰκϑυΐνο υ ἴμ 9. ϑομδε ἸΝωμῦμοΣ ἰδμλο ἐὸν φεὶο ἔοι ἰδαυδς 
οϑϑαῦ (5}}) «ϑοιδαδαϑ οὐ αὐδι : 1.ὅ}» ὅσ τύρθοου μῶν αν ομᾶο Νωΐομαν οδα, 

ἰδ λσδ ἰὸς λος ας ὅΝ0ο μον 6.5. ομαὰ. ἰδ υϑαϑ.) ον κα ἰδ ϑῶν (ϑορ. 

αυασϑυ ἰθδϑ μαϑαθ ἕως οδϑασ ρος, δα ἐθ ΞΘ τ λλλμαο ιϑὶ [κ99) 

ἰδλαν φῶ «ϑομϑδγονῦ ἰξαϑαλίϑο ὁοο ϑομθι θοῦ ῥοὺ - ομϑῶν ον οὐ μα [αυο 

δ. Νίομα ζϑομοο θολὸς ον ἰγκβοο μαέθασ κκδ) ὡθὸ : οι οϑαϑιροῦ 

μοας ἰδδύν ὼς, ὡς δ. Δολο, ὧν οἰδρυὶ Ιϑαο -οιαραδὰ {9 «οοιδωιθ 

ἰδδνῳ ἰγοὶ θῶ μο ἰμα} κι ρο 8) μ1θγο Ὁ. 0.9 «μον ο ζκαοσῦ ΙαὉ. οὐ οϑιδα} 

ὕϑοναν δος ἰιοΝ] αϑιθι ονῶς, ΝΑ.» οι. μοὶ ἰορθιαν,, βθλμλο βοῦν λαδο ΩΣ ἘυὅομΩΣ 
ταν τθλκοο μοῦ παν δος, βδομον ἰδϑαϑ ἰὸν (ρος, δ» σοο . ὐἱ ἰμαΣ Θαλοῦ 

βοιαυ δ. τἰμθιρου ἰκο}} αδϑι ὅν, ὡΝλιγ οοὴ» μὰν μμοὶ --- ἰδ βογο μα ΘρΣ 

οο᾽ βοῶ τ ῦδμο " ϑ. Άς οαυ αν ἰμου ΝΣ, βόα ἢ ο,5 τῶν μον ὥνλοο 

«νου οὐ ἰοὺ ὧδ. : ὀρθοῦ ἡ ᾿υδομϑ, ΙἸΙδνωΝΝ ἰβαϑ δ . δ 

εἰλαλονῦ οθϑι ον . ἰδβϑυγο ἰκς οὐ» ἰδαδις ἃ ὁμϑο γμῤ0 ἰαϑῦὸ μάλ ἰϑϑὺν θϑ 

«βαρ δλϑυ ῥόμο ἰοθν" ᾳϑουδοοςς μυοΣ ἰϑο μον μα ον ἰδαλο) ἤομθο 

οἰϑουμο ἰδίων βοαῖς, μον αλο οἱ ΜΓ} ᾿ς μεθα θ. (οοδοια. Τϑ αν οἷς δ 

οἱ αὐδι εἰβϑωδοο καθ) [ἰαῖλο ΝῚῚ ο ἰδα.- οὔλο ἱὐν γϑου "εἰ ο θὰ) "ω 

Ἕδ ἀάυδροῦ. ὁ. δε οΣ, ὥνομπ αἱ τόιϊδδα ὁθο ὀδς ὁ ὁθὸ ὁ αϑῦθνϑο ὡο 

μϑοι ἰγϑι οἱ -- ἰδ ἰῶμο ἰϑνο δὸ ἐθῶν ἰδ, δον . πϑὶ Βορ μϑο 

οο ψμα5 .ἰδανς οὐοδοίο τ 551} ἰωδν ὧν Ῥῳρο Νο ς ὁμδουΐ (οἷν 1». οἱ ομδυ 

«Ἰοὺ; δῷ δας βαμοὺυ ὡς ὡδοὶ . μομ αὶ μϑ ἰϑνλο μάοως 

μα ὶ τβραρο 3 οϑο ομϑ) πω 5 ΝΣ ὥομπ οοΣ (5. ὧδ) ἰξεϑ. ὁμοῦ 

οἷν, οδιοο οφομδυὶ δμὼο. οὔδον φοβοῦ ομον νΆλθον. ἰμῦδοο ἐν δι ῥθν ΘϑδΟΣ 
χοῦ μαϑ μῶν. ἰϑιν - ϑλονς, Ἰοο ᾿δϑθδϑοῦ Νὰϑ θομο : αΆ δον μϑμθ «οἱὐἱὲ 9 

"ν οὐ ϑς μὰς οὐο εἰδλλοια λον κου ϑϑιρον,ν μιὰ μιὸ εἰδακοξθο {ιοϑδοο 
«-ϑο] ὅδ πον ὅβοο τἰβολαὐ ὑρουΐ, ἰδοσνον Νὰ 5 θολὸ :όμαϑι «Ὁ» 
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ΖῸΣ γο]]οπᾶοῦοι ΕὐὐἸτθηπ πὶβ ρο σὺ υντὰ, (ἀἐοἰδέϊρο Τὐυ]κοι πα 15. ---- α16 πιομὺ τἀπὶ 
Αϑαβοσθι ἀν Πίηρο ᾿ιϑῆρθη Ὀ]οιῦ, βομάονη 5ῖ6. τη ἄτα Β]1οῖς ἀον  ορπαη ἢ, [γ6- 
ἐγϑοϊίος --- αἰδηῦ ἄθὰ Ὑ ΟΡ νγοβοη ψν]6. οἷη ΕἸ] ρΟΙρδαν, ἄδβ 516. που ϊπ ἀπὰ 
ἀοτέμῖα ὑσᾶρι. {Ππ4 ἀὰ5. οὐϊγοππἐη Προ Δ οβοα, ἀἃ5. ἄϊοβο νυ ]σθπηθη]5. 1 ΒΘῖπον 
ϑομόρἔαηρ' θοΙρο] ρὲ θοίζαπι, 1δὺ αἴὸ Ψ Θσμπ ἢ ἃ, ἢ. ἀἴ6 νουπη ἶσα ὥἤθοϊο, αἴθ δὰ 
ΒΟΏΠΘΠ]16η (ἀοδη]τοη ΠΙορῚ ππι 510}} ἰοῦ ὑπ ἀδ πἰθάον! βέ, Ὑ ομη. ἀἴδβον Ὑ ΘΡρ 610} 
ΒΕτητηῦ, αἀδπη 5 πα 8116 Τίπρο ἄον 61} --- ΤΊοσο, ῬΗδμσοη οὖς, --- ρ]Ο οἸιβᾶ πη 
Βδπιπο, δαΐ ἀοποπ 616 δ Θυ παη δ, νοτι Το Ϊζθα οϑίναρθη, 510}. ἢ] ον] βὲ ἀπ 510} 
810 66πηὶ (ἀθβο δ δποη, ἤθη Β] ον ἱπι ΒΔ, οὐ ρθαῦ, νγοῖ] 5᾽.. βοιοπ ἀπτοῖ [ἢν 
Αϑαβουθβ 586... . χ6πὶ [006 (ἀοὐίθβ, ἰηβοίουη ἴἢγν Τιοὶ ν᾽ αἰ ποι θοβύθ ας ὑπαὶ εἰ 
50 8η 1πποη οὐγθαύ. 516 1 λα α]οἰεῦ 810. σοϊσεῖρ ἂπ ον Ἰυυ]τοππξμῖβ ἀπ βἰοῖρ, 
νοι δὐθτα χὰ δέαϊο, 015. 56. σ1}" ν ΟΠ ΚΟΙπ πη 6 ΕΡἸτθη τ 8. τη (}}», χαρΌ]βξον σὶρ, 
ον ἀν Ο16}1] ἀ65 [605 ᾿ἰδὺ ἀδάσγο!, ἀα δὲ ἀατοῖ βοίη ἔνθα ἄαβ πὔομδίο απ, 
τηϊξρϑίθ] πδύ. 

δ1. ἰ. «". ύανπαθ Ὀγδποηθα ἄθπη 616 νορη πα ρα Ναΐαι ἄϊοβο Ἀπ] ἤθη 
Τίηρθη οι Δ ο]0, ἄθὰ, βἰαπιοπ", ὈοσαΠΘ πάθη ΕἸτοππ Ἶ886, Ἰγαυαπι ΒΟΙΚΆ ΠΙΟΠ 510 
τόμ ρ]θῖοι 61] ον βομῦρπηρ αἴθ γο]]κουηπηθπα ΕἸΡΙτθηπθηϊβ, ἄοσοι βψιη 01 ὅθι 
Βαῦτη (65 ΠυοΌθηβ δὲ Ὁ Ιανϑα απέννονίοῦ δι": 

περ οἱ τὰ γραμμάτα τοῖς παιδιοις παραδιδόντες ἐν τῶι εόχατῶι (Ὁ) τοῦ! πινώκος 
αὐτὰ σημαινουσιν ουτῶς καὶ ὁ ΧΑ, διδασκῶν τοὺς λογίκους τὴν σοφιαν αὐτοῖν ἐν τὴ! 
του σωματος φύυσει κυτὴς τι γραμματα ἐσήμηνε. 

1.88 ΤΙ ΕΥΙΒὶ βὰν ἀθη δαδηίζομ, 88 θη Θ᾽ ΟΠ θη, ὑγόχαὰ αἴ6 Το οι" κο- 
Βύτοπ, ρβοναμ!, Ρδβδὺ γον ρ ἢ} 716 αἴθ Τιθοῦσον ἄθη Αοβολ ἰύχθη. ἀἴὸ Βαοὶι- 
βέαθου ἀπ οἴπθη 'ΓῸ1] 416." ΤᾺ 761 γουπιδ] θη, ἀδυτῦ 516. Δ]]Π ΙΒ ]Π1Οἢ χυπὶ Δ 5βοι δὰ]- 
Βέοίσθη, 80 τη 65. ἃ πο] ΟἼ}ν.; ἀπ ἵπὶ ΑἸ Απρ Βα ον Ἰοῦ ἀθη ΨΥ ππ ἢ ΓἜυγ βου 
Βϑῖπο τη δ η}1ρ ΑἸ ΡῈ Δλ᾽ οἰβῃθὶ ΒΘΙΖα  ηροι βομτοὶθὲ οὐ ἀᾶ5 Αθὸ ἄᾶγου δαΐ αἷὸ 
Ναΐαν ἀν ΔΙοηβοιοι απμἢ Τίθρα: ἂὰβ (ον Οὐάπαυπρ, ἀν Ἠδιυιποηΐο ἀον ΟἸοᾶον, 
ἴπτοπὶ (ΘΡϑιο 6, ̓πγθη ΒΘΥΤΘΘΈΠΡΌΙ, ΘΙΠΖ6]ὴ ἀπ Ζαβα πη η6η, 50116} 516 χαηβοὶεῦ 
δα! ἴμῃγτο Βοιιόρἔαπρ, τιπὰ Αποτναάπππρ δἔο. βο}] 16 θθη πη σοὸπ ἄδ᾽ σὰν γ ]]Π]τοπητιθπθὴ 
Ἐτ]τομπΐηῖβ ἀοΣ (Δοὐψ]ιοῖὲ δαϊβίοιρθη. 

ὕδ. «.. ὦ. ὙὟΙο ψὶν πὰ 818. Απΐδηρον αἀἴοβο Ἐσ]τοππ πϊβ ἀὰ8 ἄση ΠΙΠρΟΝ, 
δ᾽ ϑἰομβαιη α16. πϑᾶϊινοηας ἈΠῸ] ππβτον Ταρθη, ρυγίπηθη, βαρὺ ον 4180: 

Ο μελλὼῶν δεξεσῖαι, τὰ γραμματαὰ φῶτος χρειῶν ξγει ὅτε ὁρών αὐτῷ καὶ ὦ 
μελλῶν μαϑῆησειν τὴν ἐν τοῖς ουσι συφιαν ἀγάπης [ πνευμκτικὴς χρείαν ἔχει οὖτὲ τὸ 
ΤῊΣ γνωσεῶς φῶς οὐ ἐν {ΤΊ}. 

ἍΝ ἄον, ὅθυ 16 Βποιβίβηθη. 8 γ Θἤπιοι Μ111}1, (48. πιομ! οἶνπὸ Τήο, ἰτᾶπη, 
50 Ὀνϑποῖ ἄθυ, 46 416 ἴπ ἀθη ΠΙηροι δαβροργάρίθ ρον ΠΟ] 16. ΑΥ̓ οἰβιιοῖυ οΥἸκοησιοι 
Ψ}111, αἴθ. ροϊϑείρο Δ606; ἄθηπ 816. Ὀθυαμρὺ 616 56010. ἀπ Ὀουνϑηνὺ δἷο νον ἄθη 
ΑΙ] ππρθη 65 ζου65 ὑπ (ΟΥἸπηηθ5; ἀδγᾶτπβ Το]ρὺ Ἰλοιη Ποῖ νὸν ἀδη Τιοἰοη- 
Βομαλίθη, ἀπ ἀδταιβ τὶθάοσ Απβομ]αβ ἂαὰ οὐ πα Ἰὐτ]οπομίαμρ, (Θ᾽ Βοῖοι. 10 
Μογπαπίννθδθη βομδπθη ἄδππ ποῦ ἢν ἀδ5 Το ἀ6υ" (ἀοθοΐθ, βοπάονη αἰ δὴ 
8. πὸ} 485 Το Ἃ6Υ δομβίου Ἐς ἐΠ18. βοπϑπθῃ. 

ὅ9. ἰ. ς". ψ. Βι παν τὸ χᾶχον εἰ τῶν τριῶν τῆς ψυχὴς μερῶν γεννατει, τουτ᾽ 

εὔτιν εκ του λογιστιχου αὐτῇ καὶ εκ τοῦ εἐπιϑυμητικου αὐτῆς καὶ ἐπὶ τοῦ ϑυμικου 
αὐτῆς εὅτι δὲ τουτοῖις χρησϑαι αγαϑῶς καὶ κακῶς δηλὸον οτι ἐκ τὴς πιρ᾽ ὁ πρέπει, 
χροησεῶς (καταχρησεῶς) γενναται τὸ κπακον" ξὶ δὲ τοῦτὸ ουτῶς ἔχει καϑῶρ καὶ ἔχει 
ουδὲν τῶν ὑπὸ τοῦ ϑεου δχτισμενῶν καὶ οντῶν τὸ χαζον, Ων 

1πι Καρίίθὶ ὅ8 πίον ]θρὲβ ὁΡ γουγο οι. ἀἰο Κοίζοσοὶ, ἀ16 ὅδ5 Βῦβ ἴῃ οἷο 
Ναΐαν ἄν Νδέουιθ γϑυϊοοῦ ἀπᾶ θον 88, ἀδθ ἄον 1,61 Ἡ]Ομῦ Ἰοῦβα δῦ, νγ0}1 1π 1Ππ| 
Κοῖπ ἘχΙτομ αι ηϊθνουτιῦροπ ἰβῦ, βίοι. ἄθτη Οπιξοη 81 ΖΠ ΒΟ} 6 βοη. Πα 50}. νοη Βύβοῃ 
Ἰοβζαβαρθη; 8116 βοῖπο ΕἸροπβομδένοι, Πορπηρθη οὗο. βἰπα πα] 10}. ἀπ ἀ65}}}}} 



980 ΝΜ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΚΟ, 

βοαιοο ἰδιρθ 59 ἰδα.᾿ Μὲ νμο οὗνοΣ ᾿ς, φόμϑοΣ : μα) οὐἱ βοοῦ 
15 Δαθαν θαι ΝᾺ «τ ϑι5 ᾿ϑιθ 5 τϑιϑ »ὰ. εἰ; τοὶ πὸ ἌΞ οου. αδὸ βολϑο 

δμο ο ρος μὰ. ϑθο δε ϊπ ὁ ςϑθ τ ἄολμν Κα ῥδνάλο βαθι; νοὶ -.-οαῦδϑο 

το. το μὼ5. οομδνΐ οοιδυξθ 9. ἐν υοοἱ μκ9. |ϑἷο ἴμῳςθ "'ν - ὁ 
ἔφμφαῦις, [βαιθ οὶ ἀ ἀαλο ἀφ ἷν : μῤδνβλοο μὴμν ον βόβϑι μὰ. Ἀ} «θα Ὁ ὁ ἰοιῖν 
“οι {|| βοαῦ βαῦγον 19 (Ὁ κσ  οδαΣ «ομκοσϑὼς, βϑαϑ φάοϑο δι κ(ο 

ὁμδ δον ον οὐ αα δα, 455.) ἰδᾶθῦ τομδμΐ οὐ βου ἐλάσροΣ 

ΣΑ20. ραϑα ΐγ ἔμβοῦ οὐ «οὐ» λό} οδομδονς, 0 -- αν ΩΝ ΩΣ 

μέθος οὔνοςς ἄθρο μοῦ βοῦν ββάσρθοῦ μὰ. {ΠΟ μαθο φομϑοὺ ἰδάιθο 

νοὶ βαδας βομθ ,οομδοὶ ἰδ μϑὺ ΘΟ υβομϑον μαῦρον 8.9, οιοδυ ἰα,ϑα.Α) 

«οι ἔμομ δ δ μὸν μϑα μον το βνΣ οῥοα. αὐ δ . (βὸ τοῖν; 

ὀΐδλν ἰϑιο.. οὔϑοδ }} χα. τὰ γΣ «ὐὐὐνα5 μα ὀμοαΣ }}19.5.} νοἷν 3 μῦμο 

οὐ Ἰδλαῦν ἰδάθυςς. ὁμδοὶ οἱα θαι ἰϑρδλο ἰμὲῃ μμ|θο. οολμοιοο Ναϑα ᾿.9 

μον ὔϑο ὅμαν ἤθιαν ὁ πὰς ὁ τομμὶ δα ἐν βολοασϑο ἰδϑν. "γα αΘ, 

λοθορον ῥασρο [19]}. ἡϑμϑοῦ δὶ ἰγοι. ἱδαυρο μα 1 ὁμοῦ Ηφοῦν ἤβϑοσ αν 

μωῷ βὰϑ ἰδααο Νερο ἐλοδυλαθν «ϑομφοι μα ςε δον, οίαϑο ῥλαγλο ον [ογα. 
ἰοῖδαν ἰβορθ 58,9. τ ἔποη κῶνον «θὶν τομθϑν . άλβαο ἰδαο ἔα δον» Ἐμαοοο 
νοἶο μον «δον» δου ἰοδὰν ᾿ς οἱατιῥϑν τοσοῦ. α 9 μϑαῤ τοῖν »εἰο 

ὅταν θοιαῦν ᾿νϑν ομοι εἰμαῖν ἴσοι ἰμοϑ βμάμο ἰϑιαςθος ϑομν ἰδωμαθο. ὑΡ19] 
τι9ὴ 90) ξϑϑδ οὶ φοῦ «Ἀυξϑὶ θοῦ ἔλα ἰαϑίϑο ἐδαιθος. λυ γραὸς, ἴθον φοδνϑν ἐο, ὁο 

«Αὐτοῦ οἶδα κ» δάροοςς ὡδ ἐο ἐν τ. βϑϑύα, να; 'αβθα δ9 

᾿οῖς, βαλολο ἰγον ὥϑο, οὐ} ἰδαλθ εϑο!" μοοῖν. οἷος μαλιθο ἰπούδυθο εὐ τς 
διαιμκκον ἰδδο ρα λον. οἷν βϑμονοὺς ἰδβορο ολαχοι ϑοῖ υοο. ἵδρο ολθιοδο 
ἰδδιρθν ἰδλα αοο ἰδῶσα λον, βδδ ὥνυι λο ομπ μῤλααο [ξ90) δ - ἰΜαιο 

μμαλμο τἰλακον μιϑο μας Νὰ μιυοὐ βναω ϑορϑὺ μεὅαϑθ 176. 9 δ} μῶν. ἰδολδθο,. μοὶ 
μοι βοδδιν οἱαθι, ποβνϑ κυλοδν τρθιν ἰδ ϑομευς Μοοιὰς ἰδοῦ μθο ἐγο) ὡΣ ϑῦὰν 
ΠΥ ΕῚ εἰδνας Ὑδο «νον υ ἰδιυυοῦ ἰμν ὁμδεὶν ον Α᾽ῸΥΝ ἐγοὶ θολὸ Ἰμοο 

μοβαϑϑ Ἀν ὄμϑοῦ ον τἰδαλορο οἱανοδο μοοῖν. οἷν. Βαλϑϑοος, οϑιμοο «"Ἱὶὁ} 

δοῦν [- ον σα »ὴο " ϑλακϑρῳ ο᾽5 ομοαιον. δ οδαίο εἰ Ι"ν 

Ὁ μα ὕθμο ὀμπῃι χοΣ ἰδθοο ολανοι κα. ὥθιο «ὐσνα ῤθ ἰοον γϑϑιάθο τον 

-Ἐοῃ5. ἰθιδν ὠογοδ εν δὰ φὸ Νῦλϑϑο ἰδαυμο ἐπα ρλλαν ἰδϑνυ. λαὸς οἷον βίο 
1ϑ3οι ὅταν ἰβοια ορϑ ὑὰγο καθ 9 ὡ σομο το Ομ. αν ἰομδας ἰκϑο 
λαῦ Ἀϑομ ἰρν νοι, ἰδ ΟΣ Κρ οἱ ἰδδαλωϑο ΒΑ ὦ Σς ΜΙΝ 

τὧϑοἢ οϑομβοςς, αὐϑα ΟἹ ἐν βδο μχος, οι πο ϑαϑ.νν κ’.. οὗδο «δα 

υαυΐο . ϑδϑνο μας δ 1.5 565 τον ϑοβον μιϑοίδος --- «ςοομδουὶ δ 5) 

εἰδαδαν μϑδδο μα: μα γγο ἰδοιαυ δ δον [λαὸν τἰδαυοῦ μὰ Δ] }}} κυθ 
5 χοῦ μὰο “Ὁ ὐϑὸ (ϑου ἵδνας Ὑλλο νον; μϑοιαυο μβιρδμο μὸν Ιαϑα» 
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πομὺ θὅ8. λίδη. οπέρορποῦο ἴθ πππ: ΡΟΣ αἴθ νϑυπαμ θοραθίθ 56616. ἰδὺ γὸ]} 
Ἐλίδυ ρόρδῃ ἀϊ6 Τιοθοηβυγονίθη, νῸ]] Ζονπ ρόροη αἴθ, 416 πίομυ ἴσοι ὙΥΠΠ]Οη. ἔα 
Ἀπ δηΐου Εθρθ πἀπᾶ Μδομὺ [τὸν βἰπα, ἀπ ἐδαβομὶ 5101} ΟΔΌΪΚΟ] θη. ρόροι αϊὸ 
ΔΒ οῖῦ. νὸν --- ἄδτϑαβ βϑιὲ ἄσοϊ Ἰόῦγον, ἀὰρβ ἄὰλ5 Βῦδβα ἰπ ἄον Ναίαν ὅθ 
ΒΟΒΟΡ αηρ ἸΙορὺ 418. οἷῃ ββ]υβεϊηιροβ, σϑρὸπ ἀὰ8 Οἰαξα [εἰϊπηιρίοπο5 Δ 6βοη; 
ἀδυδὰ ον ον ΟΡ ἴῃ πηβυθπι Κα }1061. ἌΘπη γνῖν" ἀἶθ ἀνοὶ 1 ΠΟΙ ἄθν ὅθοϊο ρο- 
Ῥυϑαοῖθη Π8 0. ἀΠΒΡῸπὶ ΔΛ 16 η, "814 σαὶ ππᾶ Πα] Ἰυῦδο, ἀδηη βἰπα οἰοαθαν νγοῦθν 
ΤΟΙ ποῦ Ξβ6 16. πδ0]} ἰμτον ἸΚσϑα ΠΟΙ] 61} Ὀῦβα, ἄθπη 41165, χὰ Οοἱὐὲ Βοβομ δ δα 
μαῦ, ᾿ἰδὺ ρα --- ΒομΘΡῺ 65 ]Ἰθρὺ ἴῃ ἄθπι ἔγοῖθι ὙΥΠ]]ΟΘη: Ὑγθὴη ὁΥ ΜΠΠ, βἐθοϊκ δὲ 
α16 Ἠδπὰ 1η}8 Εἔθαθν τἀπὶ νου νοη τ 510}, ὑγθημ ΟΡ 11, βέθοϊτε δὲ βία Πρ Υ ἀββὸν 
απ τ 8] Ὁ 510}. 

00. ς«».. 5. «ΦΖυμβολον τὴς ἡμέρας ανατολὴς ἔστι τὸ τῶν ἀγιῶν συμβολον τῶν δὲ 
δυσμῶν ὧν εν αἰδου ψυχαι" τελειῶσις δὲ τοῦ τοῦ παντὸς ὄρομου ἐστιν ἢ αγιὰ τριαρ. 

Ἐππθ Ἀ]]Θρουίβομ ᾿)δαξαηρ' ἀν»  )ουρὅηρο γοη Τρ ὑπαὶ Ναομῦ ππᾷ ἀον Οὐίο, 
ὙῸΠ ὙὍῸ 5816 ἈθΒροΊ θη. 6} ΟΡ ρΘ Ὧο5 ΤᾺΡΟΒ, ὑσγοππ ἴδ ΔῸ σΘΠΘμ6. ἥομπο 85 
πϑομθρα ΤαμΪτ6 1] νευ]αρ, δύ οἷθ ΒΔ Πν αἷς ἨδΠροα, αἴο ἀϊ6 ΤΙηνν ββοπθη. ἴῃ 
αἴθβον 610 δυ]θποιύθη Ὡ80} ἄθπ Δουία «{65ι: ἴῃ 80 ἄδα Το ἄορ. Ὑ61. 
(Μ0. ὅ, 4) ὑπᾶ ἄθπι Ὑ͵ονέα αν 8 νοὸπ ἅθη 5] θατοι. Τηο]ονη, ἀΔ8. Ῥϑα]ας. σγτη- 
ὈΟ]Β6Ι ροίαβε παῦ: ΦΠΔΡΘΩ 5186 685 οὗσγα ποὺ ρσολῦνε } ἰδὲ ἀσοοι ΠΡ ζαπαᾶδ ἴῃ 
(885. βᾶπσο Τιαηαὰ ρορθηροη οἷο." (ὔμμ. 10,16), Τὸν ἀπμϊ]ο ͵οβέοα. Ραχοϊομποῖ 
ἀ16. ρου!]οβοι βθοίθη ἴθ ἄθΡ. {ἰοΐρη ΗὉ]16 ἅν Τῆπνν 5βϑηΠοῖδ, ἈΡρΟβο μη ἔθη. νοπὶ 
Γλολῦ ον Ὑ ϑμν]οῖῦ. , Π16 ὙΟΙ]οπάπηρ' 468. Τιδυῖθ8 485. ΑἸ] 15 αἴθ 10. Τυϊηϊ 
ἃ. Ἡ. δέοι α16 ἩθΙ]1ρθη, 416. νυνὶ 45. Τλομῦ τῇ Οβίοη δυΐαηροι, κὔππϑη ᾿ἤγοι Τί 
ἴῃ Ταρομα ὑπα ΦΈΡΟΙ ΕΒ Τ]τΘ  π τ18. ὩΪ ΟΠ ν ]θπᾶθη. οἢπθ αἷο ἩΠῈῸ ἀον ΠυΙἱα, 
Ὑ716 18. ΔῸ0} 16π6 ΤΠΟΠ ΘΙ ἅτὴ ἩΠηιπ6] ποῖ ἨΠΙ}ῚῺῸ ἄἀθν ἘΠΙΡῸ] πο} (οὐΐαβ ΑἸΙπιδο 
Ἰδαΐθα. ὅδ. βουνοὶ υὺ Ῥϑαϊαβ: ἀἄπνοῖ Οοὐΐοθβ ἀπαᾶθ Βἷπ 10 νὰ ἰοὰ θη. 80 5ο]]ἴο 
-- 815 ἀπάἀθαξαηρ' ἀαγδαῇ --- πα ἴπ Οβέθῃ. 465 Ἠδουαρουβ ἸΔΡΌΥΗ, νγ6 }] νοι ἀυτνὲ 
(νου {68} ἄδβ 1,101} ἀον Ὑ Δλν]ο ὁ δα ρο θη. 501168.} ἀπ ἰπὶ ὙΥ οεῦοπ Εν δίπη, 
ΨΌΒΘ: ἀον 5Ιὲχ 465 Τρν 78 }118, δ ΡΟ θϑτα, ἰτοπηπιοι 501166, ον 5] 88 ἧστο βίηρ ἀπ 
157801 στὸ Εϊμσία. 

61. «σὐς. ἰ. Η μὲν ἀρετὴ ἀποδείκνυσι τῶι νοὶ τὴν φυσικὴν ϑεῶριαν τὴν 
δευτερὼν καὶ αὐτῇ καθίστησιν αὐτὸν εἰς τὴ» πρωτὴν αὐτου καταστασιν" ἢ δὲ πρώτη 
αὐτου καταστασις αὐϑις προσάγει αὐτὸν προς τὴν τὴς ἀγιὰς μονάδος γνωσιν. 

Ἐπ τϑᾶϑῦ γὸπ 6πὶ 8]] πη  Ἡ]Π]ΟΠπ Αὐϊβίοϊροιμ ἀον ΨοΥπαμ νγοβοι ζὰν γ0]]- 
Κοιημιθηθη Εν Κοπηἐηἶβ. 16 Ταροηᾶ, ἀϊ Ἔο]ρ 6 465 Ηδ]έθηβ ἄορ αϑροΐθ, ἴῃ ἄθπϑῃ 
5108} (16 ρ ἰβιρ 116 06 νο] θη οῦ ἀπ σὰν Εἰ οἰπΠοῖΕ Κοιητηΐ, ἴθ χοῖρὲ ἄορ γουπαηίς 
ἄ1ο παὐύν!ο μα Τὰν]τοηηὐηβ ἋὉΣ συγοϊδου τὺ, ἄδρθη Τυΐρον. ἀἰο Τηρθ ἅθι βἰοιὺ- 
ῬΆΓ θη ἌΓ 61} β᾽πᾶ. ΤΠ 1686. χυσοῖξα παίίν]οιο Εὐ]τοπηΐηῖβ νουβοῦχε ἀἴ6 Ὑουπαητε 
ἴπ ἴλη ουβύθη Ζυβίδμα, (θη 5ἰ8 ἴῃ ον σηκοῦ ἀν Τ]Ήν  ββοη πον ααΐρα!. 518 
ΟΡ Ϊτοπτῦ 510} πὰ βο] θϑὺ ἀαγο οι ἴῃν Πομμοὶ ἀμ 5[ 6} οἴω, ἀαβ 5'ο πδοῦ ἰΠτοιη 
Ὑ όβαη ἴδ 6} 411] ἴδηι ΘΙΟΠ θασθη. οἰθξ, ἀθὴὴ εἷθ ἴπὶ ἰσρέππι αἰοπΐο, Πίορου ἴῃ" 
εὐβέο Ζυβίδμα, ἴῃ θη 516 πὰῃ οἰηρούγθίθῃ ἰδὺ 80 ἀδθ ἢν ὅΐ6ο16 Ἰοπομίοί, (ΟΣ 
Τότναουνν 86. ζὰν Εν]τοηπηῖ5. (65. οἰ χί ραν ρθη  θβοιβ οὐέθε 405 βομῦρίειβι Β51ὸ 
ψΙΡα ρϑηχ ρΒΙΠΩ͂, 510 ἢ γὸμ 8116} Ζθυβί  θπαῃ ρθη θη] 616, (85 Τἠομὺ ἄθν ΔΒ ΒοΙν 
Βθμν 1ῃ 1ἢΡ δαΐ Ποῦ ἴθθι 8116 Κ᾽ π βου οῖχθη, ἶθ' δηἀουαηρβυχοῖβα, ἀογὺ ἴῃ 
(ον Αὐἰονβέθηπηρ ἀπῇ α16 Αὐτὸ 16 παν θη Ἐπ κοπηΐηΐβ, αἰ ἀπ8 ἄϊοβο βοροθοη 
μαΐ, 68. ΘρΤ ΙΝ, ἀπ6 τνοϊῇ. 

θ3. Ῥ. [ ν- (ωστῆρες νύητοι ξιδι} αἱ λογικαι (υσειὶς αν τὸ τοῦῦ 3) ὠγνό αι 

οντας φῶτιδσαι πιστευΐεισαι. 

Ἑ]η6. ρΡοἰδιϊρο Ὠθαΐιπρ' (ΟΣ Βἰομ θασοπ ὐοτπθ 818 ὄγιη}}016. ον ἘΠΡῸ] ἃο5 
Τὐἰομέβ ἀπα ἀν ΠΟΙ] ρθη ΠΘμ ρον ΕΙπημ] βομον ὙΥ̓ ΔΒυμοϊξθῃ. ϑύδυμθ ἴπὶ ροἰβεροη 



3832 ΜΓ, ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΩ, 

τ3᾽ ὁ Οὐ σαν μαι. οομδ ἰδῶ μ5ὺ 2} οὐομδανς, ἰοῖῖν ὡὸ ασϑο ον; 

μου »οἱ ιϑοιδαν5 ῬΣς σμυλ  .αα.,}» αβαα} ομ λοὶ. «οἹἱ ιΟϑϑο., -ὉΣο 

ὥσθ 30... σα Ὁ} (οὐἱ οὶ ἰπιϑα 5 ̓ϑοσα, ἰιϑα ἐν ὁμοῦ μὰς οἷο 55 

᾿ὔϑιϑ (96,5 δεν ΒΚιβοΣ ἐβο λον, ἰφ5ὺ θὰ ἰρδνας ὁο ̓ν) Ιδϑυαῦ να ῥα. ̓ 53οι «οἷο 

εϑομδεὶ μδο ον ο καρ ὁ θῖν βλιλδν γῶν, οὐ 5, . οὐἱ βδαδο μιὰς ὅλο (5.56.9 
ϑῷ οδϑι μϑὴγ τον υμος οοὐ ἰρααϑ οὐδδυρον ἰυὐ νυ ἡ εἰδϑλο οἶον 4 

δας. (ὁ ἰμαα. [5 οδονς, οἷν οι Βυμον το ἔμ. 15 οδδν. Ἀν μοίο «-θὶ 

δῶ. τοῖς, υβο νι γον ρὸν ἰδρβα σον ἐμὲ τἰδδὸρ Καιϑααλο ῥοῦ ἰλόξαραυ 
μν. Ιοδαο μδαο :.οϑδδαϑγ ἰοῦσαν. {Π τ:  μαισοο άοο ὁμ59 δὰ. οὶ, [κα ὅλα αλὸ 

ποβν. ἰγοὶ ον ᾿ς ὕογο ἰδ ταθας οὐδ μὲν μὰς. μοὶ θα μος μο ορ.. 5 τῶϑοδμο 

Ῥὰ- οὖ βύμος βοᾷοοο μον ἃ, οὔμθν δῶν. καρ τοιδογμο σοι. ὀμδεὶ ὅμοο αοονῦ 
55οι οἱ οὐς ΜρΑοΣ οὶ ϑίραλο ὀμϑν ἔδον ον Π|ϑὶγ μον «ον ἔμθιθιθ οδϑ.. θῇ 
ἰϑαα δ δ ας ἰδ αι ᾧ οὐδρατος, κάθου οἷν . οιοδνυί ρῶϑοο ας: 9 

"δ νο μα. οθους μοῦ ομοο  βοθο ἢ (ἱ οἱ να ἀ5 .5}9 

“οἱ μον τοὶ ἔρια. 85. οὐδον ον θν κῶς μοί. ομαλο "ρα ὁ ἄϑδον νόνβδιδμο 
μον. μον ᾿οδκ ΝΣ Ϊγ μὰ. μον. μοὶ οὐδ ἤχου «ϑἹ ἔβας μ5 οδϑν οἷν 

"ν 910 (λας δ. 5. μ||9ἰο ἱθυραν. ὀμϑ δὼ τκδρ δ 9 ῥὸ μον δι "5 μα λγδοο 

15 ἰϑοιο :οὐφθιρουο δκ 9 δὸ ὅσ» ἰρθιοοΣ μα. θς μα ὀμδυὶ οι ομο 

ὦ ορπ ὦ δ. -οιοῆαν «οοῦνο ὡοὴ πυϑδθο θν ὅθι κάϑο :λοαπι» βασι ἔμ. 

ει ὁμ5). ϑδιαΐο ἰλύν " ομδεὶγ ὁμοασος οὐ» ἰδϑι, ἰγϑὴ ϑὶ ᾿οἷ» »ὰ. οὐ 

"» 'δδω Μμ γον. ον Νὰ ῥοο : .ὔ ον Ξϑοῖ. οος, οὖ. ΝᾺ} οὐϑ ΒΗΞΕ ΘΕ 

ομαγ σοῖο. ,ρλοῦο «οίο λθδο, Ομ ρας ορϑ ναὶ κου δ; ἰλανούγδοο 

δ} κὐ μιαροὶ ψοο ΕΝ κ5. θμαλο μοα. 5 -ἰΙαλϑόδοο μ59 ἰξβαν. Κγ μοὶ "βοὼὺϑ 

τοῦ των ν ἰκαυμπσσοου μορο ᾿ς, ὡς Ναροο Δ. ἢ; μὰ ομαϑν ο5 
! ἰγονῶ ὁμν οὐμας »ίοο Ναὰ Μὲ . ὥθοο μὰ δοῦν ο μ᾿. Ῥλς. λαϑοςθΣ 

ἰβοξβας. ἴορθας. οἷς ρος τῶῦ ὡνομο ἰδυμάαθῦ ψοΐο οὐδαιοὐγδοο 
οἰοδαν Βμοο ἰδϑαῦῦο βίαν» μοῦσαν, οἷν «ον Ὁ μβθα μ5- ῥθινο.. ἰδϑακοϑν 

τ βϑοὶν λαμ [δ}λο ἰγοιβ ὁπ τος ςτὸ βὰν) μὰ5 τῴσνες οἱ 4. γο 99) μια ίο 

ἐν τς ϑῆο δ αν καρ υἰριδμο Ἀγ δον ΒᾺς μῤϑον μὼ}} μὰ. -οιαθαῤ «μροῖο - 
λδ, Ἰἰοῖδν δὸς, ὀμδον δος ἢ γον ον μοι δ ΝΘ’ Βδο» τ ΞΘ γϑὸ 

ὧο [κ5) ὦ βὼγ δῶν. ἰδωιϑὰν ἐδϑαθν οομὲ οτοοὶ ἰμμομ, ον μα οοιο βνἃ ὁ ὃ 

Ιου 9 δ »ρο ΝᾺ» τον ἔδομεν ἰοδὰ οἰδδοςν θδ οὗνοι ἐο οἱ Ἡδο εἰδωξοθ 
ἰγοῶν.γ μεὐνο, ἰδϑο κως πο] ἵμομ οἰοδνν νοὶ αϑῦν. ἰοσο. ϑόομν το) 

Νδοο κυ οὶ ἦν : ἰϑα ραθιϑοο ἰξκος οο οο᾽ ἰβαυν οδοξα9 ὁμνοὶ οθι» ομαϑιιο Ἀπὸ ἰβοισοι 

δ, α 9 Ἀλὸ λον. ἰδδραα δα ϑ) υοἷο τμοὐ μυϑὸν αν ᾿ς οι ὡσο ἰϑϑυϑον 585. 

ον μον μα Ἀπ. ϑἱο οϑιμβϑο. βμβλδϑοῦ οἰϑου ἐδ ὑλα θ ΟΥῸΣ) Ι» ἱμοιν 

ΤΑΞΊ τοῦθ οἰδώμαθ ρὸο 1.3) ὸ᾽ νων : βοαϑῶν [.3) ὦ δ δ ὡμαῖν. νοῦ 

-..--ᾧ. 
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ΘΙΏπ6. 5 ηα ἅ16 νον ρθη Ναξασθη, ἄδπου οὐὐ ἄθη Αὐΐξέγδρ σορθῦθη πὲ αἴ 
ΤΠ Ιββοηᾶθη χὰ οὐ] θαολύθα, [ 516 νοὶ Τσσίτπι ἡγαρ᾽ πα ἀοΣ Ξόππὸ (0. ον  ο  ]ρ]τοΙ τα 
οπέρορθη χὰ ΕΠ γΘη; 5186. ΘΡΒΟΠθίποη ππύθι' ἴππὸπ 0160 ΤΙΟμ ΟΣ ἴῃ ον ὙΥ ο] Ὁ, τνὸ 
5. Β. τὰ Τυᾶσπηθ Φοβϑῖβ βοῖπ Βυ ον 418 δέθυπθ δυβο θίηθη. Αὐβορᾶθπι νϑπαᾶθὺ 6. 
510} ρθρϑη 88 Κοὐχουίβοιιθ αθβομνγδθς 65 Οὐΐρθηθβ, 815. οἷ) 16. τ ἈΠ θη Ξθοττθ 
ψουπαη ἀέρι; 516 β'πα ὅψη θο]6 ψονυϊητῖρθυ ΤΘΊΡΟΙ ΔΡΘΙ πιο βο] οὶ ΒΌ] 6. 

θ8..ἕ «0 «- θὺ ἡ γνῶσις εν μεταβασει (--- παραλλαξει) ἐστι δηλον οτι καὶ ἢ 
ἀγνοία αὐτου εν μεταβασει καὶ οὐ ἢ αἀγνοια οὐχ εν μέταβαδει εὅτε δηλὸν οτι καὶ ἢ 
γνῶσις αὐτοῦ οὐκ ἐν μεταβαθδει. 

Ἐπ᾿ τοᾶοὲ σοὺ ἄθιη Μίδηρθ, ἄθυ ἅδον Εν μ18. ποῦ ΔΒ  Ροῦ, 16 ποοῖ δα 
ἄσηι ρα ἰδὺ νὸμ ἀΐθβου [6 Πρ χὰ Ἰθμον, ἀπά νὸὰ ἀ6Ρ Ν ΟἸ]θπάπηρ' ἴῃ ἀν Ἐὼν- 
Ἰτθηηξηὶβ, 4 65. Ἰκοῖῃ ΕῸΥ ΒΟ! νοἰτθη τποῖν ΡἸδ, βοπύθσῃ 6. ὑ]οῖβίο ΑἸ οταπα σα πης, 
ἜπΠ6 ἀπὰ ππδαββρυΘ ΠΟ 165 ΒΟμνγοίροηῃ Πουυβο ῦ ἀπ 685. Κοίη ατνι θη. πη 6 πα 
πλοῦ ρὶθῦ. Πον, ἄθββθη Εν] πη 18. ΠΟΟΙ βιοὶρῦ νοὸπ οἴπον ΙΔ Πσ οἱ δ σὰν ἀπάθυθῃη, 
ΕΘ θη, τα ίοῖβ Α βίζοβα πα 81160161 ΤΠΜ ου]ο, ἀοββθη ΤῊ] ΒΒοηΠοἰῦ ἰδ ΟἸ ΘΠ θΔΣ 
δα ποορ ἀπῇ ἄοθπι ορο ὑοριι θη, ἃ. ἢ. ἃποὶ 516, ἴῃ Ἃ6Ρ δὲ νγῖθ ἴῃ ὙΥ ἀββουπ 
τηϊδίοη ἰππθ βίθεῦ, μαὺ ποοὰ δορο, Επισέθπ; 6 τζϑπη 510}. ὑπησομᾶθι νομ ΟΣ 
ΤΙΠυγΙββθημδῖν χὰ δἰποι" ποοὶχ ἀπηκΊοτ θη ὑπαὶ ἴτὰ στ πηι ΨΥ ΚΟ ΠΊΘ, οὗθι" 6 Κϑηη 
ἴπ οἰῤνγουύγαποη ννοϊξουρϑιπ ἀπ ἃπὶ 2181 (ον Ἄπ]ι8 ΒΗ]θηρθα. χὰ ἄσπι., ἮΝ ἀ58ο1- 
βέτομι, Θ᾽ 5[0}} πίομὺ ἀθουβομγοῖδοη 180, ἀον ἄρον α16 Κηδομ}} ρομὺ δἷο ". ΟἸΙπα 
ἄδν, ἄρββοῃ Τ|ην 5βθηΠδὶῦ πίοιὺ πιθὴν ἴῃ (6 ΕἸ νυν ἸΟἸ]ππρ; ἰδῦ, ἀθββθὴ ΠΡ ΚΟπηΐη 8 
ἰδ ΟΥΘΩ θα δο πιο πιθοῦ ἴῃ ἄον  ννΚ]αηρ α. ἢ. ἀονΡ, ἄθββθῃ 56 616. βἰῃηρθ- 
Ἰαπίδη ἰδὲ ἴῃ 488 {ΠΠπο0υ} νυ β Β] 10 }Π}6 ἄθυ" ἄθροι" 8116 Εν κϑηπίπῖς ΘΡ Βα ρθπθα ΤΉ 1580 η 610, 
ἅϊθ Κοὶπ ΕΌσβΟπθα. πᾶ Κείη Ζυγοῖ 615. ἰτουπῦ, 16 ἴῃ ΥΔμυμοῖῦ ἀθουζοαρίο Ἐ-- 
Ἰκοπαΐηῖβ, θυ μαάροῦ θεν 4116 ΕΠ ΌΠασπρομ, δῦ, ὑπ ἀδν ἴθ ἀα5 ΕἸμά]οβο, ἴῃ ἀϊθ 
ΑὈρΡαπαἐϊοίθ, ἴῃς ἄδθ οἷπθ ππρϑίο]ξο γομ 8116 Βοῖθθη ἴππ ππηβίγϑ]οπαθ Τὐοιὺ 
οἰπροίχοίθῃ ἰδὺ --- [61 βύθῃδ 8π0}} 5Β10ῃδ} τη ἀἴθβον Εν πη πῖ8 --- 488 ἰδὺ 16 τι3" 
ΟὟδπ ΒΟΒοΒσῖθθομ {Ππ|νν 155 θη] δὴ --- ἔδβι ἴῃ ἄθαὶ ΤΠᾺ ΟυΤ ΡΟ θη; ἄθηπ οὲ Κϑπηη ἴῃ 
ἄϊοβϑια Τιϑῦθα πἰού τπϑὴν ψουυγθνῖβ ΚΟ ΠΊΘη, νγ6 11 ὺ ἴῃ αἴθβου {Πηνν]ββοημοῖξ Ὀδὲσ. 
ἅ885 Τ]ΠΟΡ ΓΟυ ΒΟ Β]]1ο6 (Ξε 85 δ θβθῃ ὅθ (ἀΟὐ 1610) πῖῦ βοῖπον Ἠοβηπηρ [δϑὲ βιθεῦ 
ππᾶ ἴῃ 8]16ὴ Τύπϑῃ ἀπ Ῥγοϊδῦ, Ἃ6ν 1ππ ἴπ ἀπ Ηδίθῃ 465 Βορίβηίρθα ἀπ Τη- 
ΘΡΤΟΡΒΟΒΠΙΟθα. οἰ το. Του τὰ ΟΣ πὰπ ἴπ [δὲ που ΒΟ υ] ] μον ΟἸδαθθη8- 
θυ σθαραμπρ, β561η6 Κ'66186. ἰδὲ ψουδηκονῦ 1 ἘΠΟΥΤΘρΡΊΙΠΘὰ Τσθάθη, ἄθπ ἰτοῖπθ 
Ὕοροη ἄδὺ Ζεουβίσθαθπηρ ἀπ ἐγὶρου!βοηθη ΤΥΡυγΔ ἢ π8. σὰ βεὔγθη γοτιὔροη. Πᾶβ 
οα]ϑ θὲ οὐ ἴῃ αἴθβοιι ΠιΘῦθηα πὰ ΨΊ6 ἴπὶ ΘΡΊ8ρ61, ὉπγΟ]]ΠἸουπο  οἶβο, 185. ΖῸΣ 
ΜοΙ]οπάαπρ' ἴπ ὅθ ΑἸ]ουβίθ πη; ἀδππ βύδασιῦ ΘΓ τπὶῦ Ῥϑαϊαβ: ὁ ἴον ἅ16 ΤΊοἕΒ 
Ὧθ5 Βοϊομβέυμηβ απ ἀν Υ οἰβιιοῖ ἀπ ον Εὐτοπηΐηϊβ (ἀουίθβ! ἴῃ ἄθπ ΚΙηπθ 
Ἰοοῖκῦ τπ Επαρυῖαβ ἀστοι ἅϊ8 Β Πρ γοϊβαπρθη 1πὶ 88 ἔθη ἈΚ αρ1061 ἀπβιον (ἰδπίαχίο: 
»ϑο!ρ γον σὰ ΒΓ ππγουρ ΠΡ] οἸθ ας ΤῊ ΒΒ μοῦ ρϑἰατιρὲ ἰδὲ "" 

θ64, ἰ. «»' ῳ. ὙΥ1ο βἰὶβ πᾶ 161 ]58πη α16886 ΤΠ ἸΒβοηποῖῦ, ἃ, ἢ. 16 ἘΣ θη "15 

Θοὐΐοα οἶπα ΚΙ πποβοϊ πάν ϊοῖο ὑπαὶ οἶπὸ ἀἷθ Μαίθυθ, ἱπὶ 6] ρθη ΟΠ νγοίρθη, ἰδύ, 
βαρὺ δ. πὶ ΕΘ πάθη. 

Εἰ εν τοῖς γευστεοις οὐδὲν ηδιον μελιτος χαὶ ἐγχριδος ὑπὲρ δὲ ταὺυτὰ ἡ τον 

ϑεου γνῶσις δηλὸον οτι οὐδὲν τῶν εν τὴν γὴι ἔστι διδουν τηι ψυχηι ὠφελημα (ηδονηνὴ 
ὡς ἡ του θέου γνῶσις. 

Τὸν Οοἄδηϊκο ἰθὺ Κὶαν. Ὕοσ ἄϊοβο ΒΘ. βιρίτοῖε --- ἀθη Ἠοπίρ' ον ἀπρουοίθίθη παππᾶ 
Ῥθβθρθπάθη 1ήθ08, ἅϊ6 χυπδομβε νὸπ ἄθΡ ΤρΡΟπα θαπρ ἀπα ἄον ροἰβαίροῃ. ΜοαΙ- 
ἐαίϊου οἰπρδίναροι τὶγα, --- ἴπ Βοίποι 5.6618. ρβομπηθοιὺ Πα, τα τοῦ ῬΔΆ]ῈΒ ἀὰδ: 

»Ὅγ85. Ιτζᾶπῃ τοῦ ἐγθηπθι νὸπ ὅθι [606 ΟἸν." (Βὕπι. 8, 36) πιπα ποῖὺ Ἰγαν!α τ, ἀοῖπο 
γονέα εἰπᾶ πηρίποιῃ Θδιπιθι βἴβοι" 815 Ἠοπὶρ ἄθπι Ναπαθ, 880. 815. Ἠομὶρ πηᾶ 
Ἡηΐρβοὶπ βμα 516" (ψ 118,.105). }1 ΠίοβοΣ Ηομπὶρ σῖγα ἀστοί δ δμάθ]η. ἴῃ ἄθπ χτ4" 

Δυμδιάϊαηροι ἃ. Κὶ 668. ἃ. ἩΓ155, τὰ αδμείπροπ, ΡΜΠ- παν. ΚΙ. Νὶ ἘΔ παπᾶ 18,., 80 



284 Ὕ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

4 ὁ δ, ταϑν ορααὰς Ἀραϑθοο βομβοο βθοο. : .αϑΚὶ μοὶ ἀσοδδο μεδα9. Κα ὁ. 

᾿ϑ ιν. ον Ὁ μσθν δα ἰοοβνοος ον ἰθαῦο νὰν δὲ. Ε9 ὡ ἰδ 
σοι οἱ -- ιϑοιδωϑό!ν δα κατ νοἱ ᾿ϑομάϑααὶ ᾿οῦν ᾿ἰϑιᾶα δον μαθδς ΝΟΥ 

δίδου ἰμϑο τίξῳ:θ Ἀν μαϑν ἐρκωβο νον ἰν κυλοσιὰ «τὰ ον . λαλίλς, ῥοῃ 
μομθ (5505) μοὶ ᾿ϑομϑῶν ας, οεϑοὺν 1) ὐν Μ᾿ οἰ θα αθ τ ϑόὶ 

9 μοὶ ϑβο ῶᾷς αἷς. ϑομ.55 οὐ ιϑομάὥαας οομας, τόν ᾿9᾽ᾶ . ως 

ἰδυσαθο «οἱ ᾿οομαβααν οὐ [9] ὅν ἔιρανῃς οἱ μοὶγ ον γοος . οὶ Ἀὲ κώοθιν 

»»- καιαο «νον εθοΐλος,, τῷ} Ιἃ. ὡοο ωϑνα ΠΩ τ βμαν μὰς) ἐϑοιδάαϑῦς 

λϑορο μκραθγ μα ΐ τ  οἶδαο ον δ᾽. βομαγο βάϑαδθ σοὶ ῥδνμδθο [ϑν96.9 ῥὸ 

ϑῆν γ5 ὁδοι τς 9. 5. ἰδ κ μαθο εἰδυμο μμο θοὸς σᾶς 5) ἰοο μοὲβ 

αν μαυμβ ᾿οοβν5) μας ἰδγαων οο μυγο «ἰοα δ5 ἰδϑαλοβ ἔεϑι9 θὲ ᾿πϑνος 

Θομϑλ 1ϑιϑὐο ἐμοῦ μὰ δα ξπ βθορο μεραθϑὺ μὰς [κοΐ ᾿ς. 9 ὀμϑ. ΩΣ 
29 οοιο οϑϑιο μοὶ οοἹ : τωροὶν νοἱ «ϑόμβαδον ΝΟ ᾿νο μα. τάλας δὰ 5 

μευ μμὸ μὲς μϑοι οἰαθαλας γ ὥομρ μύρο ομαο» βαλας δῶνο ταρεϑο 

φομθο ἰδ γαω οὐ μῦο ᾿ξ 9. οΣ ὁμδ ἰδόλμθο "1 99 βῶλο μεθα 3. γ6 30) 

λοἢ, ὀθλαϑ 9. Οαιαο να α} οἰμῳ βαλο ονο ββαλάθοθς οὐαὶ τϑοό ᾿59) 

μγρογ "δ φομδυΐ οὐ σομϑκ υαθῦΣ οΣ ἰδώομο ὥῦ σι ἡ δῦ θὰ. ἰδ 
ῥομϑο ιϑίο κϑν οἷς βοὴν ἰὼ νοΐ ᾿ϑάθοο ἰϑνον υϑοδς 1ϑῦον. οἰο -- ῶο ἕδ» 

τα κως οὶ οἰδύιρα9. ὡθο βαϑῦ ῥο ν ἰδᾶν δα ΝὼΣ ταϑϑο δὰ, με) -οὐἷ. 

νοὶ το, 9 βόϑογο ἐΒαλας μ"ο Βαλας μόο! δ. οοος, ὁμοῦ ᾿μθας 

ἰδῶ θοὸν μὸν. ὀρνο . μένλδις, ιϑοβϑαϑαϑ [βαῦνν ρλρλου, μα 9) υοἱ οοο 

τοι ὁο ἀσόδϑοῦ βυοῦ νυν μι ὁ ἅ{{|9ὸ κς. κὰν τἰαθασας » τόμδουΐ ΟῚ» 

Ἄτο Σ᾿ 5 βου ἔμ, ὀμδοῖν ἐδνιυϑο ἐδνυθοκο μὰς υϑο δ. ἐπ ομο ας, βοούδοοο δα ῦδϑο 
ἰδϑιμο ρομαῦι αϑοι κῶνος μα ϑ» ομϑ. δ) «ίο {51} ιϑοιδϑσ 9 ιϑομαιῖο ΑΟΡ 5.9 

»ἱ αθρο ων ΜΜΘ. μὰ ἰλαλοῦ. καυοδοῦ ομθοο οβὸ βόδι, μὸν ὡθὺ 
ϑϑθαὶ δ μέέάβθασ μὸν ἰγᾶδιν οὐ βϑβοο ἱμοοῦδαο βιανόν ϑοη οι δ δον 
τϑ ας ΔῈ μον ον 159} ἴοο (δ. τράας [9 βοᾶας 7) (οὐ. γο}, κῶνοι τοϑϑιο 

εἰδισμρον μαο. ανο ἰδϑρσοο [δα ἐοϑος οἱ μακυμὶ ὕαα,ς ταδιοοὶν 'μμο 

δρῦν ἸΝϑ ο ϑοὶ ἰἑμὺ τϑο φϑοοῦ μο βὼ Σ ἰοραα, δον, μβαᾶαςς-5) 

ῳς πθὶ «5. μβομον 5|νὸῦ (ϑοιμοθαδιοοο γος. ἰθλοο ᾿ς .5 5 οι. 
ϑῖοι . ϑιλοθας. ἰϑομδδο ἰκμάδος ἰδ ώυβαα ὁμδυὶγ κι Νὰ ὡ δ ο» ἰδ 

μϑαῤ ὡς --ϑὶ ἰγϑιο νυ ως οο ῥο νο μαῦκο ὡὸ με μῶνο 5 βοῦν νοὶ ἢ 

νομὰς αθοοο τ " τοῦ ᾿ς, οἰδον αοίδου αὐον ἐλμο θοῦ. α9 

ἐκαλμοΣ δ ῥθοὺ οἱ τἰνμμα ἰδὸν, α 9150. οὐ οὶ ἔρϑας γ 066) ἐμνανν ῥτο εἰλοσλο) 
δοδ μ 3} οἱ υοαὶ ἰϑδν δω 50) μοὶ. ἰδναλθν ὡὸ ἰδῶ ̓ς μμϑϑοῦν, ,οομας ἢ αϑϑϑ 

τὰ ΘΝ μαι, ιϑθομ ᾿ μαλχιο) οὔ βαδδι γα. ἈΣ Ἀδν τὸν ῥο ««ϑομῆολμας 
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δθούθπ σϑβϑηητηοὶν ππα οὐ α]οκί ἄθη Οδαπηθη ἄθΡ 5'86616 πιθὴν 818 ἅϊ6 Εττθηηὺ- 
ΠΙθ86 νὴ ἀον ἄν ο, 

00. ». ς«!- Πᾶαντες οὔοι ἐν τῶι κοῦμωι ἐμαϑητευσαν τοῖς ἀγιοις ἀγγέλοις εν 
τῶι μελλοντι, αἰῶνι, χοινωνηδουδσι, τὴς δοξης αὐτῶν κατὰ τὸ τῆς αὐξησεῶς αὐτῶν μέετρον,. 

Ἐπ᾿ ΒΟΙθανὺ 16 ΒΙ πάθη, (ἃ νυ θ6ὶ θυ Ὑ δι νδ ]απρ' ἴῃ ἄθΡ Απβονβίθμπηρ; 
ἈΙΘμΡ ἀηβνο Ναΐαν --- 566 186. πη [010 νϑυδἰπὶρ --- δαΐροῦοι. ἀπ ἀαξίν Επρο]5- 
Ἡδδα ΒΠΠΘΉΙΠ6Π; ὙἹΘΙΠΠΘΙΡ ὙγοΓ θη. αἴ6, ΩἿ6 ᾿ἴου' Βδὶ θη ΕΠρ6]η ἴῃ ἀϊα βοθυ]ο 
ἅδον (οὐ θβ]θῦτο ρἴηρθη, 8 ἀθγβο] οι ΗΘΡΥ]]ΟἸ]κοἰ δ, ΡΟΣ Ὠἱομὲ δὴ ἀουβοιθθη Ναῦΐαν, 
τηῖέ ἴπποη ΘΠ] ηθη, [Πηβον" ΗδΥΡ βαρὺ 18. πἰομῦ, ννῖν Β0116π ΕΠΡΙ, βοπᾶθση Ὑ16 
Ἐϊηρ6] βοῖη. Τδ5 πιοὶπῦ παρ Β ἴῃ ἀθη ͵ονέοη: ,β6 ψορᾶθπ ἀπ ἴπῸ} Ηρν- 
ἸΙΟ ]τοῖῦ ἘΠ] ποισηθ. πᾷοὸ ἀ6η Δίαβο 1γοὸβ ὙΥ̓ Δομβύαπιβ ἴῃ ἄον Ευ κοηηἐπὶβ ΟΣ 
ὙΥΔΒυποὶδ ἀπά πϑοῖὶ ἄθπι Μίαβο ον Βοίροϊαπρ' (Β8. παὺ ὑγοῸ}] ροίοβθη 'οιδια 99], Ὁ) 
νοι Πυσύσθηι ἀπ Τι οἰ θη βοΠ ἀστοὶ αἴθ. Αβἰτθβθ, ἄθημ ἢ «οἷα βέονη ἐροειν δ} ἄθη 
αὐᾶτοη ἂἃπ Ἴδην οἷο" (1 Οὐον, 10, 41). 

θ06. «σεν. ἐύπερ τὸ πρῶτον κελευσμα κτιστης ἐγένετο πάντων τῶν σωματων 
οὐυτῶς 1 ξὐχοτ! σαλπιγξ πασὴς σαρκὸς ἀνακαινιστης. 

Ἐϊομέοῦ 510} ΟΡ θη 8118. σοροη 416 Τθαρπον ἀθν Απἰουβύθμπηρ ππᾷ Βονγοῖδὲ πὰ- 
Ὑυ] ἀου] ρΊιοι, Δ β 68. παν οἶπθ ΔΠΠΡΌΠΙΘῖπ 6 ΠΡ ΠΟΌΘΙΙΠρΡ' (Γ᾽ ΔΙΘΠΒΟΠΘη ρἰθέ, Ὑ18 
ἦπι Απίδπρ ἀαιοῖ ἄθη οὐβίθη ΒΟΙΘὮ] πὰ Δοιπουῦ 8110 Ιζὔτρον Ἡϊπηπι615. ππᾶ οΥ 
Ἐγᾶθ ταὶῦ 8]|1ὁπὶ ΖΟθο δ σοβο θη σσοράθη Β᾽ πα πϑοῖ ἀθπὶ γορίο: (6 ΒΘ ΙΔ] 
τιηα 56 ππισῆοη, 6Υ ρα ον ππᾶ 56. ἐραΐθη Βουγονρ" (Ψ 82,9), πῃ τν16 κοῖὰ Κὔτρον 
815. ΒΟΙΌΒαΣ ἔγίπον ἰδὺ 815 ἀον ἃ πᾶγνθ, 80 θεν σὺ 16 Ἰοίχίο Ροβδαπο --- Το χϑιομππηρ' 
ἐὰν οἰποη βομ]θαπῖροι Βοίδἢ}] --- τὰ Νουιουῦ α16 Εποπθυτηρ 81108 ΤΟΙ Β] ΟΠ ηῚ 
65 βὶ δύ παν οἴπθ Ερπθαθυτηρ; ἀπ ἴπ Ἰθπθπὶ Ἀοιποηῦ Ἰκοπιπθη ἀἷδ ἴῃ ΟἾΡ. σαουβὺ 
ἄτϑη, ΔΌΘΙ ππι ἴται γΌΤΠΘΓ. 

θ7. ψ" Η φυσικὴ ϑεωρια ἡ δευτερα παῦσαι τυπὸς ἔστι τοῦ γάλακτος ἢ δὲ 

πρωτὴ τοῦ μελιτος" αὐ δὲ δυο ξισι γὴ ρεουσα γαλα καὶ μελι. 
ἘπεΠᾶ10 οἷπο Ομ οΥ]Πρτιπρ' πα ΖαρΊο 10} οἷπο Εὐ] αθουπηρ νὸὰ Καρ. 64: 

[9,85 δἷθὺ ταΐὸν θη Θρϑίβθη. πο 8. Β βου 5 415 Ἡοπῖρ ἀπ Ηοπίρβοῖπη“. Πονΐ 
ἀθαίοῖθ ΟΣ ]ΠρΡΌπιοῖπ 488. Κγιθ0] δὰ αἴθ σ]κοππίμηϊβ ἄον Κύτρονννοιν ἀπ (ον 
Κύτρθιϊοβθη Δ ο]0, ἴον ὑροπηῦ 6ν, ὑγΌ] 66 ΠΤηρο 815 ΜΠΠῸΝ ὑπαὶ το] 6110 418. Ἠοηΐρ, 
ἄθη. ον γοβθη Π β᾽ρΊτοῖθ νϑυβομ δου. Α116 πῦρ ]ομ ΤΡ ΚΟ Π15. χυγοῖθοῦ 
Αὐνὸ -- ἃ. ῃ. ἀν ΚΚῦγρονννοὶῦ --- δῦ ρϑιβύρ ΜΠ]ΟΙ, δὰ8 ἀθιη ΠΙΟ Πα Τ ιν σ᾽ Βϑτηπη6]} 
σὰν ΝΆΒγαηρ' 405 Θεέ αρΊηρθ. 16 ορβδύο πϑεϊγπομο Εὐν]τομὐπῖβ πα συὰη ΟΠ] Κύ 
αἴθ Εἶηρο], ἀἴ6. Απβομ]ἔᾶρα πη Τήβεοη ὅον Τἄπηοπθη ἀπ ἅϊα ΠΠδρπηροη ον ἤθο]ο, 
-- ἄϊοβθ βοίᾶθῃη Ἰυυ ]κθμ Π15886. 8180, ἴθ ἀὰ8 Οἴθβοῦ ΝΥ οὐ Πιθθοη, ρ]θίομου ἍΠ]0]} 
απ Ἠοπῖρ, ποίου 50 α16. Ὑ Ρπαμἔρυγοβαα. τὰ ππιπἤηδίρου. ΑἸέον. πϑῃνθη ἀπ 
όγάονη, πϑοὰ θη δονίθ: ,,315. Τῇιπιηϊ παρ τῃ ΟΡ. πᾶ) 6. ἴθ. ποῖ τ ΜΠΠῸ} 
σοιγδηκυ (1 ον. 8,11). 1)ὰ8 ψουθ]4 αἴδβονῦ ἘΠ κθηπύμ!β ἄθν ον ρου Πομθὴ. πη 
ἀν Κύγρθιϊοβοθ Δ οἱ δῦ ἀὰβ νϑυποίβοπο Τιαπᾶ ρϑύγοβθι: ἀουῦ ὑγατάθη ἄανο]ι 
Βιομέθανο (ἰθβομο πἶββδο 616 ἩΙΘΤῚ «ΤΠ ΡΊΟΠ05 χουβεῦτε, ὅόππο ἀπα Νοπ χαπὶ Ξ.11|- 
βἰδαπᾶ ρδῦνϑοιῦ ὑπαὶ πάνθ βιοπύθανο ονράηρο ον κύ, ἀπτοι αἴθ (85. ππτηϊη] ρα 
ΑἸέον ἀϊθ γορθοσροη ΤΙ Κοπάο ΜΙΒΟ ονζαπηΐο; 80. ἀδαύεία ἅϊο ΤὐΡβοπθίπαπρ 468 
Ἰύηρ615 ταΐϊξ ἀθπὶ οι νγου ἤθ νὸν Φοβαδ, πῇ ἤδ5 Δ] α]έου ον ἘΠρ6] ἵπὶ Ὑ 610811 Πΐη. 
Τ)ιβ ἰδὲ αἷθ ἔθον. 8116 ἀπᾶγθη θυ μα θεπθ [αἰπηπη] βοη Εν Ἰτοπτι πὶβ, αἰ ἴῃ ἄθτ πθῦθῃ 
ὙΝ 1} γο]]οπαθὺ ἀαβροῖθῦ τὶν, ΠΟΙ 8001 ΠᾺΡ 815 οἷῃ προ] δὰ ἀϊο δ Πρίκοῖν 
οἰπίρθη Ἡγ ρθη ΗΘΙΠρθη ἴῃ ροτίπροπὶ Δίαβα χὰ [61] ψἱνᾶ. 1Τ)15. βαρ Ῥδῦ]αβ. ἴῃ 
ἅδη Υουίοπ ᾿ς, ΤῈΣ νοι ΜΠ]ΟΝ Ἰοὺ κοπηῦ πἰοιὺ α16 ΝΑ] πρ' (510) ον υθο  ρ]τοΙ , 
Ὑ7611 δ πἀππιϊπαὶρ ἰδὲ; ἔθβίθ ΝΘΒσαπρ' πθησηθη α᾽8. ΝΟΠΠἸτοπηπιθπατ, ἀΘΡῸΠ ΘΠ 
ροδοὺ απ Πρ; βἰπᾶ απ υπἢ Βῦβο χὰ πηίουβο οιάθη . (Ηδὺν. Ὁ, 141.). ΤΉ1ο56 
ἽΠΠΟΝ σαῦὺ οὐ ἀθη Αὐἰπόπονπ ἴῃ 66 ἸΚΙΠΠΘΥ ΜΊΟΚΟΙ : ὐγ πη οἴποη ΒΙαΐο Ὀτοινοῖο οὐ 

90Ὲ 
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ερὴς αϑιθοσο ἰοῦ" 5.9 οοοΣ ἰαυσϑν ἰβοαϑνς, βοῦν βροο, ομ μοαθϑ [κ(5) ξϑο 

ϑϑιλοια αἷς, μκ539 ϑο μεγρο {{}Π|ο.3ὺ γοὶγ 9 ον ἰγοιο. οἷος μάλβαϑο οιδιεϑ ῥοο 
ἰκαυὶ ΨΘ κ μολο δα οἰ μα ομθας. οὶ Ηλϊ ς». μπθν 

ἰόν μ19. μὸν ἰκϑοὸὶ τὐϑλο 9. ὡ Ναξϑ ἰἰαδ :ἰοδαν ἰδώϑοςο ολανλμον 

μα λον ταμοῦ οὐϑὴν ἰοαϑλο [9ῤοι - - ἰοὸν [16.4.5 ὁδοῦ ἰδοῦ βέβαιο 

οι, μος }} . ὁμὼ Νὰ μος, ᾿Ξ.κο}} Ῥρο οἱ βαλῶ [5 γ. οὗ. . βαλῶο 

ΑΚ μδὰθ ὅμο [βολ!ν κ9. θοὸς, ἰκδονς ανς, μοαο μοὶ «δ λας ἑϑδς ὡὸν [ α....5 ἢ; 
ιϑομλο Ναρθ εἰρβνον ἰξομϑὶ αὐϑν λοδον ἰοῖδαν ἰΝέλορο βιαιλ μοῦ μὰ. [κϑοὶγ . λοϑαϑα 

εἰδοδις ») οιάφίο αἱ δὰ ὁ οοιυΣ ὠδνα ἐν [λα δαθς : μαρολεὶγ βοθοσλοσο μεραθ μϑῷ 
οοὴ μας ϑο. τἰοῖδαν 015. ομὼν κϑον. ἰθαθαν ξ35.59. οἷν: «οαν Ῥ|9 «οὐοινα καυΐ 

ϑϑηϑ ἰοοι .οοὐδθ' απ ἐγ οοοο εϑοβνονῦ ἔλόθοδαν ἐασϑν [ίαακο ὀβνον μλοοὴ 

λα αυτὸ ὁρν.9 ἰϑιόθο.. [αὐλοῦ φϑλθοο . ὦ ἐσο μο οϑό " δ έαΣ ὅσο. -αα 

δα μα δ. ϑομ.5 υοἱ ομο ἰὼ ΜΣ ορϑόδβοο ἰδ ἰὼ ᾿ϑϑολοο να ἐν 

"ἸΜὸρο ΩΝ ΣΟΙ» ἰδδυμγ ϑοο γα λῶνο ΘΟ) μοοι. ἰοον 9 ὁ αν ΟΡ "καλὸ 

ὼ δ μαρϑδο ἤν μὸ μοῦ δ λοο οὐμὸ ο κνσος οἵρας οὐ αϑο "οο --- 

ε90. βοὸν μοῦ 95) ὼς βαθὺ. νοὸς. μαϑθοΣ ῥ6θ» οοοδΐ φόβον» ἐδαχων ϑμα 

δῶ ἰδδιρν οἱ ο5 ἈΞ δ») οἷς δὲ του, ᾿δμβὸ ἱκον Ἰουὰς ἔδλλο μκ5. μὰ. οὶ 

ὃ «ιοομν ολμ μϑγὸ ὅθ μο νον οἰδακο ων ἰκάλαθο βοναυν : οὔου!, ΝΣ 

τὴ βου. [6 αλϑν ἰδαθῦ -οὔν9 ἰδδι μὸ ὦ τὰς κοῖς ὁ ̓ ωα ἐὺ ἡναςς ςς 9] ὀβο 

ξς ὅο ΑΚ 9 (οοββο ὡο; ἰ(ακ95) κο Δῷ5. βορδνν  οοιαιον [ῥοια. ἰμν ολν 

ομοσσος,, {οὶ “πόμαςς ᾿ϑᾶλο ὁ) ἰδυλθλα 9 φοβοῦ ἰκαῦο ὐὗνασο ΕἸ ΓΈΤΕΥ. ὙΠῸ 

βόας, ἰγοὶ ιῤρς οὐ μοοΣ .κ Ρ τὥβας δ. μον νοΐ Ἀροο ἰὼ λβαϑο 

μ"δ. μας οοι ᾿ι9ἱ «μμςς ορθ ἀθο δὸς ἰδοὶ ΠΠαα μοῦβλ.ο .ομαθ αὐ) 

οἷο. οὐἱ εἰ Μὲ. μον ἰλανι οὐ μοθν. μοὶ "δδνοροο ϑλλο μιλογὺ οἡνα να αυϑονδο 

τἰλοαςς τλϑ ἰδώλας ὙΝοον ἰδάϑυν ὧδ Δ ὁ (ϑοβν9 ὁ ὼς Ναὶν μους γοιὸ δ Κ 
οἷ. οο. 'μο «Κ9ἱ εἰλαυν αν μίας μὸν. βοὴν. ομοανο, ΡΕΥΣῚ Δ μου μας ἰοοο 

Ῥο εἰ μϑΚ ρέϑθαα δὰ. δο ὥσϑθον ὡϑοδοΐ ῬβοΣ ο οξϑαιθ ϑὐγο τολαλθρθ 

δ ομϑῦ :)0 ἰδία οὖ Νὰ Μὲ]. ΤΑΝ  ανας 0) μ᾿ ὧθ ομὰϑ οοὶ 

9 ϑδα δοο 9 ἐμ5 ὡὸ -οιοῦνιν ἰδϑδο οὐδὲ βσσϑον δ λλο. ἔβαν μ}} »ΜὩ-Μ 

βΒοαϑ οὖν. διό ο ον ίν . ϑαὰν μ}} οοα. ἰϑ.5}.) ᾶυδαὶ ον δ’ϑοι οὔ ος 

"ν δ ΝΘ. Δανούγδϑο ἢ. βοῶ ρ 09}}5 οβ ΝῺ «; θα ας ὅμα9 

ομοὸν σαν ἰδμ λοο» Ἀὰο βὸῦ ομομν . θαι, οὐ μϑὶ μὸ. μῶν βὰς ΝΘ ὐα9 
ῥδασοο ἰϑὅϑ,» μίαν ἃ. μοίο. κμ βαϑλϑ. ἰδ ἴομθας ὀδο. 1λίο :βο) μοϑ.» 

ΘΙΞΣ τνροδοο ἰδῦσσλο ὧδ ἰδδις, Ἰομβδαςν αὐ λλος. οοιαδιϑι !16...5.}.7 ἰδϑο 

ἰὸρ ᾿μὸ μββονδλοο ειϑϑιλαιθδδο ὃ [κϑδνλῦ ον ἀθο πίοι ὡς θῶ. τὰ 

ἰδὴ υμρν γον αθο οἷο ομοαχον., δ αλδο τἰ τα θ.}}} μαθαα, ομὖνν Βο :μαῦα 9) 
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αἴθ ρϑησθ ἈΓοηβομθηνσοὶν δὰβ δὰΐ ον Εἶνᾶο, [ ογάποιο ἅϊθ Ζείζθῃ δὰ πᾶ μα ἄδπη τις" 
ΜΘμβομθη σθησθη, ἀδπ 516. ἢ80}} (ἰοτξ βουβομξοη" (Αοὐἱ. 17,561.) ἀπᾶ δπ5. βοίποι 
Βομβῦραπροῃ ἴμπ [ἅπαθη. 1085 1δὺ ἀὰ8. Τιᾶπα, ἄα ΜΠ1Ο ἀπ Ἡοπὶς Πϊοβὲ ἐν 18 
ΤΙμχη πα ]ρ6η, 18. αἴθ ποαρ Δ 6] ἀἷθ Ψο]]οπάσπρ' Ὀτὶπρί. 

08. «γι. ὅπερ ἡ πρωτὴ τοῦ ϑεου νουϑεέτησις τὴν κακίαν τῆς λογικῆς 

φυσεῶς ἀφῶώρισεν ουτῶς ἡ διχαία του ϑέου κρισις πασὴης κακίας ολῶς ἀφανιστικὴ ξσται, 
Το θὺ 5101} ρϑρθι 416 Βομδαρίπηρ,, ἀ16 πᾶς Ἰᾶσθ πὰ ἄθι Ναΐαν. δ6 ἰδὲ 

δ πολ οἷπο βο] βιδπαρε Ναίαν οὔδν οἷπο ἄο" Ναίασ ποξνγοπᾶϊρ σαοῖριθπᾶο 
δ μ!, βοπᾶβθση οἷπ νοῃ δαβθη ἔροτηᾶ Πϊησαρδίνοίθηος Α οοίάθης, τσῖο ἀϊὸ ΙΚναπκμοὶξ 
δθροπίίθον ἀν Οοβαμα]οῖε; ἴπτ ΠΠπβρσαηρ Ποσὲ ἴῃ ἄον ὙΥΠΠΘηβ γι μοῖς ἀπ ον 
θόβοι. Νϑίραπρ ἱπίο]ρο (65. Βα θη 1165, ὙΥΙΟ ἀϊθ οὐβέθ Μαμηλθίο (ἰοΐίοα ἀπ 
ὉΠ516 ΠΡΟ] θυ ἀαγο] 48 ρΘρΘΌΘπ6 Ὑουθοῦ ἄδθη βομ τηπηθη ΤΡσέαπι ἄθ5 Νῦγἄους 
πα Ναίουβ ἀον Τϊϊρο νοὰ ἰθποη αὐΐτθπηΐθ, δ εἴθ βίο ἴῃ Αομὲ πῆβπηθη πἀπᾶ 
ποι ἴῃ α16 Τ]ο ον σοΐππρ ννἹ]Πσέθη, 80. νουηϊομίοῦ ὅδ5 Βαγοομέρ Οθυῖομὶ (οἰΐαβ 
411605 Βῦβα ἴῃ (Δδδὲ μον βοταπε Ὧ65 δβθῖζθβ δὶ ἄθη ᾿δτηοηθη ἀπ ἰἤσοη Ρ6- 
ἐτορθηθη Απθδηρονη νϑ]Πρ' ἴῃ ἋΟΥ ονίρθῃ (ἡπ8]}; ἄδπη Ηὔνε ἄδς Τρτοη πη Ψο- 
ΤᾺ Προ δα, 816. Ῥγοῖβθη αἷ6 (ἀϑυθο ρτ δ, 4110 ῦβο [στ σα θη ΒΟ ψΙπ] θ᾽, 65 
ΒΘΙΥΒΟ ὐ ΠᾺΡ οἷπο Εγ]ςοηὐπἶβ πη 516 ϑγΟσάθη, θη ΒΡ ΘΟ ΠΡῸΣ Ναῖαν, ἀπέ 
Θἴπθῃ θυ ΡΟΖΥΓΠΠΡΘΗ. 

Ῥ.«"«. Παντὸβ γενομενοῦυ μονὸς ὁ νου τῆς αγιὰς τριαδος γνωσεως 

δεκτικος. 

ΤΙηύου, δ ΘυπαΠ " νουβυθη! 61" τὶθ ΘΟ ΟΒΉ]1ΟΙ 16 γον ηξεῖρο Κτϑαΐαν, τγ οὶ] 
516. 510} γὸπ ἄθῃ ἃπᾶτνοι Γι Ὀθυγοβοι, ἀθσθῃ ὈΘ]ΘθΘπᾶθ ὅθοῖθα ἀὰ8 ΒΙαΐ ἰδὲ, ἄστοῃ 
485 Ἰ)οπκνοσιπῦρσοι. πηξουβομθιαοί, νρ]. ἀδ8 Ἄγουε: (16 Ξθ6 16. 81165. ΤΊ] οἴβοιθς ἰδὲ 
4885 ΒΙαἐ" (1ιον. 17,4). ΤΊθΒ6. νου προ Ἀσθαῦαν Α150. 1] 6ῖπ ταὶς ἴῇσοηι Πρηϊς- 
γουιηῦρθη Καππ (16 παπήθιθασο Τὐτκθηπύπβ 468. ὈΘ]Θθοποη Τήἠοίοβ ὅθι ΤΡΙπί τα! 
ΘΙΩρίΔΏροΠ, Ὑγθηπ 11} (θοντπι) Ατι5 6 ΤοΪη ἰδὺ γοῃ ἈΠ6πὶ ΤΡΌΡΉ114 [ ἀπ 4116 ΠροΪκθπ τις" 
γι 1ππὶ ΘΗ ονπῦ (186 αϑο ΡΡῸ κ«ος ἢ βἰπᾶ, σγθηπ 5186 (418. Ὑ υππη}}) τοίη 
οὐοσθῃ ἰδ, βοπδαΐ 516 ἀΔὉ5. ΓΟ] 1 ἸΠΡοπὶ Τήομέο. ΒῚ5 δἷθ νοπ ἃ] ἴπποη- 

εὐλμκοα ΒΠάθτπ τιπα Νοίππηρθη νο]] δᾶ παϊρ τοη 8116, Πδοῖτο δπ5 ΕῬΙ]οη“, ἀ1ο ἴῃν 
818 οἴῃ Εσοπο8. Ἐπρο]ορῦ βἰημα, ϑαβροζορθη δῦ, ἰτᾶππ δἰθ πίοῃξ οἴητηα] [ΠῚ ΘΙΘΠΘ65 
ἍΝ ὁβθη θυ ϊγθηποι, 18. 6. ἱπὶ Ἐ] σοπ θη βαρέ. 

70. . «᾿. Τύυμνοῦ νοὸς ἔστι τὸ λεγειν τὶ στιν ἡ φυσις αὐτοῦ" καὶ τούτωι 
τῶι ξητήματι τὰ νυν οὐχ ξεὔτιν ἀποχρισις τεῖος δὲ οὐδὲ τὸ ξητήμα ξὅται. 

Ἐπ’ σϑάοῦ νο (ΠῚ ὈΠΒΌΒΒΡΕΘΟΒ] ΟΠ θη ρΘ ἢ ΘΠ Π]Βγ 0116 ὙΥ Θβθη δ ὺ γ ΡΠ  Π ]Ρ6 ἢ 
Ναΐασ. Πῖδ Ανὸ ΠπτρῈβ Δ ΘΒΘῊΒ ΤΆ ΤΠ 516 ΠΤ" ΒΆΡΘΙ ἩΥΘῺΣ 816 5ΙΟἢ 56 ]08ὲ οὐ καπηξ 
μεὺ (Ὁ); (85. φοβομιθηῦ, Ὑγθηη 516 8116 ΒΥΠανοἸτο ἀπ ἩΠΠ]]6η ἄον Θίππο ἱπὶ ΘΟ θοὶ 
ΔΡροϊορὺ μδὺ ὑπαὶ 510}} βο]θϑὺ ἴῃ Ἰᾳγον ΚἸΔΡ Ποῖ βοπααξ. ΑΟΡ 8θο Ἃἀππ, ΜΒΠΗ 
516. 916 ἢ 8ὸ ἴῃ ΠΤ 4116 1τ]ΠἸΒῸῃ6. ον τ βηάοη Βοιθπμοις οὐαππέ παπᾶ Βοπουϊῦ 
πδὺ, 4 1ῃν δ ββθῃ {{061' Δ]1Θπὶ ΘΙ ΠΏ] 1ΟΙΙΘ ἢ. τ μδῦοη ἰδέ, Κϑηπ βἰθ ἄδ5 ἄσος πίομξ ἄδπι 
1 Πομ θα ΟἾσ δαβανίϊοίτοι, ἄθηπ ἀἴδθβοη [8810 ξαβὲ Ἰκοῖη ΜΙ ηβομθηνοτέ ἀπᾶ Ἰκοῖπ 
ΜΘ βομθποῖν. Ναι α1680. χυγοὶ Πρ δὴ ἀϊδ ΝΙΘΗβο μϑηβύϊπιμηα ἄθιῃ 16 Ὁ] μοι ΟἿΣ 
γον κίϊπάοῃ, 68} 510 18 πιπα (89 ΠΙο] 18 ΑἸ ΠΏ]101168 ἴῃ ρ]οἴομδ; θοῦ 7646 ἀνθ δα ἰθηπηρ' 
ἴῃ ἄδπι ρῬ ΠΟ ΙΒ Ό]]οα ΑΥ ὁδοὶ 68. Α 0114 65 465 ΠΠΠΘΥ βου ΒοΏ ΠΟμΘαι τη δἰ6 βομννοί θη. 
ἡ ΞΟΠ ΒΊΟΝ. ἀ06}" δχβέϊουα ΔΈΟΝ. α16 ΕΡαρΘ. πίομν ππρπτ ἃ. ἢ, ἃπὶ Ἰύπᾶο 46» ἊΝ], 
Ῥεὶ ἄθυ ο]]οπᾶπηρ ἄδν Εἰ τοηπύπϊβ ἀοτὺ θοᾶδυ ἀΐοβο ὥϑοιθ πϊομδ οἰηπηδ] ον 
Εταρο νοι βοίθθη ἀ6᾽ ΤΟ πόποι, 7611 1616} 80. γοϊκομαπηθη δύ ἰπ ἴον ΕΙΚο πα 5, 
ἄαβ 81165 σασθαι δαξηῦνέ ἀπ 81165 ΒοΙθῆσθη οἷη πᾶ πα, οηημ αἴθ βόηπθ 
ον πῶ ΣἈ ΕΡΟῖΕ δαϊρθιῦ Πουνβο δ. οἷπθ ψο]]ΠἸκοιηπιοπ ΕΡΚοππὐπῖβ, ππᾶ Ἰθᾶου 
ΘΥΪκοπηῦ 5101. 56]}50, ΨΙ0 6 γοὴ ἄθῃ ἅπάθσρη δε καπηὺ τῖγᾶ. 



288 τ, ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕ, 

τθὴ εἰδϑιν ΚΣ μϑιωδλο ἰλαλο δος 95 ᾿δδλο [κ5 Δ ἢ) μωϊβρο .νθ . «Ὁ εἰν ρο ραϑι αν 

ωφοια. ὧο] ἡδμϑ ιϑίο ΠΟ ΘΕ ΣῚ « βοο ᾿ νοι οἱ ἈΩΡὲ ομοανον, ἰμῦο 

βαθὺ δὰ ὁ ,9 μασμϑ) μιαὶὶ μοὶ ἔρμα Ὁ ὀῶος (οομδ ΐν τἰλρας οο μα...) 

μοοιὰ. οἷν. ἰοόν εἰδανκο δ ΩΝς ὀρθοῦ βὸ ομοοι «οἷο μιϑοὶ .. θὰ ἰοοι 

»-. καὶ αὐ ομοο καθ λό θοῦ, 9. μϑα ῥο) ὁδί οἱ -- »»»»υ 

ἰαϑν ἰδωυαθοο ὡὔθιοο οὐ δλο ϑοαυθὺ κῶνον οἰο τίμιο. δὸν βϑϑρρ οὶ "5 

ΘΝ τρϑιο τἰμῳεθ ϑηολίο κὸν ἐν ΝΘ ο. τ: μομοὶ ϑμο ας μῃϑμο ζϑοι5) 

᾿ οὔ οοῦνο δι ἰϑς μεν μοο : θεῶν Ο30) μὰ ορ.. τολαζ αϑι βου 

τῷ μο Ναας, οἷ ὀθλϑιοῦ μὸ τ ονροαλο ἰὼ. ογοδοΐν Ομ] ιϑί 'ιϑοὸὶ 

ὦ ὅϑϑο; ἱδὸμϑ ὁμοῦ ὦ. δμδ. οἷα. ἰοοι εὐἰλοθν τῷ θὴρ Ὁ ὅονα. 

οἱ Μὶν γϑαδιμν ς Ἀϑο. μὸ μὰς οἱ οὗνον εἰμμα μὸ ομδοὶ τον τἰπαιοῤγδαο 
«Ὁ γδαθ9 ὡς ϑοΣ ᾿ς. οἷο ἰκαο 'αα, ϑὅμαν ὡοο : ναι ϑμεγ ἰο δα 

υὐοὺγ ατ. ὁ ΒΗ κϑοϑ πος ἰβονϑ ἐκρτϑῖς ονονς. μοίο ἐκ υδίο μὲο 

᾿ωδν αν βοιαν ὁμ5 θοῦ. ἰαθν ὀδμν Νωϑηὶγ μὸ μεδαθ ϑαῤ" μαϑοὸ δὺο 

Ια». βαροαῦ σα οὔλδϑ ἔμ μσϑο.. ας μαι. 555. ὁ ἡ δα ρο 

δολν ἠοῖ. κΘ ὁμαθὴ κραδαθο μ) []πὸ ἐ παϑον νυν. κὐυἰ 9 ᾿οϑαΣ 

οἱολο, μοὶ ἰδπ ὁ λα ῦλα οο ὁθν.5.5 ἔμ βοσο ΣΒ οϑον μα ὼς 'ββϑιαδου 

ομβαδι. οϑόν ᾿ϑιδα,ς ἰλος, ομραν. υοόνν 9. οἰδαώρο ἰλοδυΐγ οἱ [μα ρκλα ἡ Ἀβκκαοὴ 

᾿βκμαθο -- - -ὐολος, οϑοι καἰ Π} τ ον, ομαδν οοον βλδαϑο οἱ "δα. γον 

ιδὴ λαμ ἐμ [μα αυὐγο ἰλοοαν Οχϑ οομλιν ἰλαυμο ἈγαθοΣ οὶ 19. 9 ὡ Δμοὶν γε 

Ἀν σοὶ ἰδαυρκλιν οὐἱααυλο μι ὀΐον βλλμαλοῦ κὰν. ονοντ, εἰδαυϑόλοδο ΜῸ ἐδ ρος 
ἰδδαῦμο ἰδδὸρν, ον. ορ5 ὀβθιο ἰδμα μβὺ νοὶ ζορο ΟΟΣ θμϑ - ἰδδαρο ἰιοδ ον» 

Ῥρο ϑο ομϑςς ϑο ». ἰϑίο. οὶ ὦ ὡς. δαὶ ρρο 97. μοὶ» νοὶ Μϑοιδνν 

βάλαν οἱαδθν οὐ ς ἰγϑιο. ϑοὺν. Ἀϑομ ὡς, ἈϑομΣ Ιιο «οὐοοθ ϑὸμ 

δοο. ..αγαοῦ ᾿υοὴ χοίο μπὲ νοὶ ὁμδω ΩΜὶ οὐδδι ον τοὶ τ οιδοοῦν " οὐ. μανῶν 
τοῦδ ΟΣ ᾿ς μο}» οἰδαςο ἰνῚ ομο ὁμαδ. οοῦν ἰϑιᾶας ἰλορ, ὁμοῦ, το; ἈὉ- 

οο 'ἄβαδβζ ἰδανρο ἰδδο ἰγθμθν οβανς υοόν ᾿ϑιδα, μϑααν ἰδα οϑνδαϑ ἤμοτ» οραϑν 
πο 9 ᾿ς. οἰ αῦνλο ὁοο. κοῖς. Νθὸμ ὡς Ἀϑομν ». βάθος εὐλοδμο Β 

θοῦ; δα {Κ᾿ Ῥοθ. .Οὐολος. οοον Ἀΐ το. ὁμασν., ςΟΟΟμ) μβδδωοο »5.- " 

σοῦ Νορο αἱ ΠῚ : δα θα ἃ 5 δ ἰδ ουο . βααν τα θα ο ὁμοῦ. 

(51) «ϑλορραϑ, βαέκάραϑν Ὡς. «ονἱ ΝΥΝῚ ἰρβαι. ὼθ ἰαγωρ υυοὐν ας ἡ μ5 ωοιολον 

εἰοῖδαν οὐνα οδνλος, λας μος ἰυοθο μοο ὸ ὥυδμο μὰ. θὺ ὥσ . οναϑῶς ἱμιμαϑονν 
ΝΑ. ὁμανς, (οἷο ὁμοῦ. κλὰν αἰν Ο λλναϑο κα δὺν οἱ οἱ ιν αϑο ἰοῶὴν Ὡ. οονμο 

'βας οἱ Εμβοῦ ὁμοαν οοὶ αἱ ν νο ἰδιλο αλϑαν δῦ. ὁμραν. υϑϑαν (οο ἐβυλθ ἷο 
ὥοο ὀγπ) εἶδον οἱ βοα, ϑιροὺ. μον ἰδάθιϑν 9 ὡο οἱ ΝΣ οοἹ κορε ἐμ κθοὶ 
δαϑᾶλο γᾶ «ἐλο τορι 97) ἰδοκοθ τορος ᾿κκλαῦ ο δι» κοι ροὶς, οὐ». 

τα να, ὁο ἰπιις οὐἱ ἰδδανο πος μοῦ μοῦ ομβοαυ χὰ. οομΐ . μοὶ ᾿ϑϑννἄλο βοῦθϑοο 
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11. ζ. «νι. ΤΠ ΕΌΙροπᾶθη Βρὲ 6ν, ψτῖθ αἴθ γουηϊϊ ρα Κσοαίαν. νοτὰ 
Βαοϊθοροη Τοῦ 1 ἀον ΤΠ Ιββοη μοῦ θα ουβέθῃν, βίοι. βο 10 5ὲ δηδοαξαηρθυγοῖδο βοΠοη 
ΒΙῸΣ βοῦν ἀπ δι] Κυαιν Πρ} ΘΙ μΠποῖ δ σαν Τυ]τοηπίηῖβΒ ἄον Τα, τγουΐη 
ἀκ8. ϑιτ Τοῦθη. Βδβίθί (2), ροαηοῦ: 

ἑφσπὲερ ὁ ἀνϑρῶπος δεξάμενος τὸ ἐμφυσημα ξδγενετο εἰς ψυχὴν ξωσων ουτῶς καὶ 
ο νοὺυς αὐτοῦ ὁταν δεξηται τὴν αγιὰν τριαδὰα γενήσεται εἰς νουν ξωντιι, 

ΤΆ β56 108 βαρὺ Ῥϑαϊπβ: γ(χποῦβῸ) 61" ῬΒ ΟΠ ΙΒοΠηο απ ἄδπη ὅθ Ῥηθαμια  ΙβοΠ6 
(1610). (4 ον. 1ὅ, “Ὁ. 16 ἀον οὐβίθ Νίθηβοι δὰβ σᾶ, οὔδὺ δ00}} ἄϊδ ἴῃ ἄδν 
Ἐν Παπσαηρ, ρΘθοσθπθη 16 56 616, αἴθ ἴθ ἰῃποὰ ἱπὶ ἩΓαξον]οῖθθ ροβομα θη τῖρᾶ, 
Θἰ Πρ θ]θβθι. ὈΘἰτοιητηθη, πϑομᾶοτι ἀθν Τ6 10 βομοη ρ ΡΠ] οὐ πη ρ] ΘΠ] ἢ μοίοῖμι 1δὺ, 
ὉΠ ΟΡ 161} ἄϑηη πῇ (ΘΠ οἰ πηθη ὑνϑοηβῦ 8. ΘΡ ἴῃ ἀν (ἰοθατνέ, τὴϊξ Δ]]οη Ββοίποῃ 
Ἐιροπανύθη δ β Γἠομῦ Ἱκοπημιί, 850. ρ6} 68. 80} τὴῖν βεῖποι' Ὑ νπαπέξ, ἄρῃ ΠροηΪς- 
ψουτηῦρθη: ΘΠ 510 πὶ ΤΠιἰομίο ἀο5 (ὑὐδυθίθβ 410 ΤΡιηϊθ δ ἴὰ 5160} δαξροποιπιπθη 
μιαὺ, ἰδῦ ἀδν Ιθηβο}} ἸΘ ΘΟ μαΙρΡ 1ῃ ἀ6Ρ Ψ  νπαπῖ ἀατοὶ αἴθ ΠΣ 8]Π]ὸπὶ Εἰ ον ΒΟ ΠΟ θα 
ΘΒ θΘη Ε Κθηπίηϊβ, αἴθ Ὁ] 6 θη 65. Τμοῦθη δῦ. Πδημ ,ἀδ5 ἰδὲ 8. ουνρο ΤΘΒθὴ 
οἷο. (0013. 17,3) πππᾶ νὸν τῆῖοἢ ΠΟ μὲ] ὺ τηϑῖπο (ἑθθοΐθ, ὑπαὶ ἰολ πᾶ τηοίη ψαζον 
νγθυάοῃ Ὀοὶ ᾿ππὴ οἰ Π]ΚΟ ρθη Κ΄ ({01]. 14,93). Τῃ ἀον 'ΤΔυΐθ Θπιρἔδηρ θη, τῦῖν ρΟ Ποἰπητΐα- 
γΌ]]ὸν Ὑγοῖβε αἴ απδᾶς 468 []ρ. (ἐοἰδίθβ, ἀπ σοῦπ ἠδ Απρὸ ἀν Ξθοῖο ἀητοι 
αἴ6 αϑρθοίθ ροϊδαξουὶ δῦ ομρίδηρ! ον (νους) --- ἴον Ὀθῖπι Οοθοῦ Δ]]οῖη --- ἄὰ5 Τὴ0 8} 
ον υϊπι ἐὺ, ἀονὲ ἴῃ ἀν πϑᾶθη 610 ἴῃ Β6ΠΡῸν ὙΟ]]ΠΚοιη θη οἱ. 

72. «00. ῚΘ νῖν χὰ ἀἴθβοαι Εσθ6 οὐ ίβοη ΓΘΡΘμΒ. ΠΟΙ ἃ παθαξιηρ"8- 
γγαῖβθ, ἀουὺ γο]]Ἰγοιηπιθη ροΙδηρδπ, βαρ ΟΥ̓ αἶδβο: 

Η͂ του Δ. πληρονομια ἔστιν ἢ μονα τὴς αγιὰρ ουδιιίς καὶ παντὲς οὐ συνκλρὴη- 
ρονόμοι αὐτου κοινῶνοι αὐτῶι ξὄοντιι ταυτὴς τὴ ἀγιὰς γνωσεῶς. ἀλλ᾽ οὐκ ἐνδέχεται 
γενεσθαι αὐτοὺς συνκληρομόομους αὐτοῦ εἰ μὴ δγένοντο χληρονομοι, αὐτοῦ. 

Ομγν. 1 Ὀοχοίσμποῦ τὸ βομδὺ 16 Ψογοϊπϊραηρ ἀοΡ Ὠοίᾶθη Νααξατοη χὰ Οἶποῦ 
ἀπιροθοξοίθη τη] ππϑηΒΒΡ ΘΟ] Π6ὴ ἘΠΏ]οΙδ. [)5 Εσθα ΟἿ. -- ἄὰ5. ἄϊο ΜΟΠΒΟΒΒοῖς 
αὐ --- δῦ αἷθ ΕΠ ΙΑ  ΙρΊσοΡ (65. ἢ]ρ, δ οβοης Οοἐξοθ, ἰπβοῖονη. ον. σαουβὲ ἴῃ 
Απέδηρ; αἴοβο Πο]8 ᾿ὑτ]τοπηίμ!β ἄον" οὐ οἱ ον πα θθπ πὲ, πᾶοὴ βοίποη Ὑγογίοι: 
. 8168. Ιδὺ ΠῚ] ὙῸΠ ΤΠ6 116 ΠῚ δέοι" Πὔουρθθθα (ΝΠ. 11, 97} πᾶ ἄον ψαΐξου Πορὲ ἄδη 
ΒΌΒ Πα. πη Πιδὺ ἴδ Ἀ1168. ΠΡΘΡρθθοπ. (Τ0]ι. 8, 55) πηᾶ ἅϊο Ὑ͵οτέο, ἃϊα ἄπ τηῖν ΠΝ 
Ππαϑὺ, 806. 101} τπποὰ ρΘροΘῺ ὁ (0].. 177, 8) --- (κ8 41185 δ 0 οἸοηθδι" δὰ βοῖηο 
ΘΗ ΒΟΒΠοΙΡ, ποῦ δὰ βοῖπθ (Δούἐποῖς, αἴθ 18, νῖα  ῖον. ὑπ (οἶδέ, οἷπιβ νγοβδηὺ- 
1688. Εὐ]τοηπ πὶ παῦ, ,4116 αἴ ταῖν {πὶ Πθ6ὴ βοίη ὑγουᾶθη, τγουάθη τοῖν ἴἢπι 
δὴ αἴοβον 1]. Τύρου 18. ἐο] πο μτηθη “αν, ἢ. 8116, αἴθ χηϊξ πη πὶ ΗΪΠΙΠΟΙ ΡΟ Ι0ἢ 
Ἐθ θη βίη ψγουίθη, ΘΡΘη. ΠῊΠ 1Ππ 81 αοβου Εν]τοηπέμπὶ 5. ἐπ πη ἴῃ ὅδ ἀπ- 
ΘΌΞΒΡΙ ΘΟ] ΟΠ Θης ΗΓ ]] οἰ ἰτοῖθ, πδὸ} θη, δ οτύθπ : , αἴθ ἨοΥ]ΠΟΝΙκοῖ , ἄτα ἄὰ τηῖν 
Βαρδῦ, μά θα 10} ἴποπ ρΘρθυθη (Το, 177 39) τπιπ δὰ8 βοῖπον. ΕἾ]10 μαθθη ὑγὶρ 8116 
ΒΘ μοσηπθη " (013. 1, 16). ΝῸΣ αἴθ, ἀϊθ βοῖῃηθ Βυ θη ραυνονᾶθῃ βἰηᾷ, εὔππροη. πρῖξ 
ἴθτα Θυθθπη“ ἃ. ἢ. ἱπὶ ΗΪπητη ΘΙ τ ῖο}ῖ ὔπποπ πὰρ α16 76Πη6 56] ΕΡΙτοππ πῖ8. ταῖξ 1μπὶ 
οαθοπ, αἰο σαγον ἀπροῦ αἴθ ὕπϑά ἀο8 (οἰβέθβ ἴῃ ἀδν Τϑυ 8 βοῖπα Ερθθη σϑινοσίθη 
β'ηα, ροηιᾶβ ἀθη ονίθπ: ,616 1ῃν ἴῃ ΟἸ». σοίδβαν 8618 μαδὲ ἴππ Θηροζορθη 
(6 8]. 9, 27) απ τοῦ πιο δὰ αββον ππᾶ (οἶδ ροθογοη ἰδέ, Καπη πίον ἴῃ 88 
δῖοι (ἀοὐδοβ Ἰζοιησποπ (4011. 8,5) τπιοὰ Εὐθϑη (ἰοξίοβ. ἀπ ΜΙξουθοι ΟἾτ.; ὑγϑηῃ 
ὙΠ πιὸ ἴππὶ Τοῖσι γου θη Ὑ}11 Δπ0Π}} τηϊ ἴππ γον που ]ομὲ τυορᾶθη πᾷ χόπη χὰ: 
ἀυ] θα ορᾶάθῃ τν 1" ὅσο τηἱν ᾿ππὶ Πδυ βο θπ " (Εἰ ὕπι. 8, 11). 

78. νι Εἰ ἢ τοῦ κυρίου ἡμέρα ὠσπερ κλεπτὴς ερχεται δηλὸον οτι οὐδεὶς των 
εν τηνι οἰχίαι δυναται τὴν ἡμεραν ἢ την ὡρῶν εἰδέναι ἢν. τοὺς χαθευδοντας συλῆήσει. 

Ῥο]οιηἰβἰοτ, σοροη α16 ΤοῦρποΣ (ον ΑἸὐΐουβίθαπρ 408 ΠμΟ]065, ἀἴ8 νοὶ 8116 016] 
ἘσποαθΡαπΠροη τη ΘΟ] ΘΠ ΘΠ ἀΘΡΌΙ ΡΟ: (μετενσωματωσεις) τοάρθη. ὐθηη ἀον Τρ; 

ιτό5 

τιδὺ 

6. Αὐἰδυβέθμπαηρ' μ] δ 2110, τνῖθ οἴη ΠΙΘ0, | Ἰτοιησηῦ, ἔπη πἰθιιθη ἴῃ 6. 61} 11η" 
-- ἰὼ ἄογθη, Ηδιβο --- ἰἴθποι Τὰρ ππᾷ Κ᾽απᾶθ τ 5861. 



240 Ὁ. ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΝΟ, 

δ ρανς, ἔρον εἰδὼθ μα οὗν τοιοδ οὶ μανοῦ 5 ὁ αὐ ΝΣ νῸϑὶ Κορ οἷ 
βῈς 9. οοὴ βιὰ ὁοὺ βρβο ἀϑι κθο ον» λοῦσαν μα νοσϑι ἰδοι αν. οο᾽ βοῦν. 
Θ᾽ οὐ δ ν μα ρόδο ἰοδὰν ἰδδιμο ον ᾿ϑλδδον ροδλο βου οδοδασνς μασρο ἱμοδϑοο 
«οὐ 5 ὅ5ο ασοι «οἱ «δ ΡΣ (γ᾽ οὐδοῦ μαρομο μιμοῦ οἰδαϑαθΣ ΒΟ ὃ 

μχοΐδ ον, σας «οοδοὶ ἰομοαα,. 6 α. μον γον αϑο βο κὲ5 -- ων, 

ς 90) ὡ απεϑλν ον, μαῦμο ον σοδρο οὐγμῦ ὡο μαυςθυ βναοοο ἰκαϑὶ ἌΞοο 

᾿ξ 90) θ0᾽ ᾿ἀγϑῖοο ,ἰμὼ "ὶ βανς αἱ ὀμρονϑν ἰἰααυμο ἐν μὰς α ῥβθν. «ἰοϑαϑαυ }}}) 

ΟΝ κ0οοὸ ᾿ς 90) δὸ ᾿υδοο Μείμρας 5», οοἹ ιοἰο ἰμοβοο .μ9) «ϑομοϑῃνο δα 

εἰ δΝγαβδαϑϑο ὧδ ἴον οἷο. κα. μο μροδβοο... αϑροῖν μι 8»; «οἱ .ῶϑο »Ὁ. 

θαανσιο ἰμα.}}} νοἱ ἀεϑλὶν ἰα5 9 ι15. ιοἱο. μοι. οδα ρολίο μὰ. ομάκοο 

εκῶνοι νοΐ» θμαο μϑῦαρ ἰο μὰϑη (ἰο. 5.9. (ἰο ἔμϑαϑ ἰο οὐρα (ο μόνο εἰ -ἰοῖῶν 

μαῦρο οὐ ροδδο. δἰ μαῦρο ὡ μὰ. ἴθ «μο) ἰομβοαδϑ (5,5 ιϑίο οἹ οἴομο 

915 ασρμοςς. ιϑὶν μμϑοὶν νοἱ πντ οὔ 9) οὖν ιϑίο. ἰδαλααϑὶ νοὶ 

μα το ἰμομον 5 }|9]ο.. αν οἱ [ϑ0) 9. οἷς οὐ ΡῈ. .ϑϑμθ ὠλαϑὶ οὔδοΣ «μαϑθοο 
ἰδϑῦο ἰλαα, μον [νοὶ ἰθβοθ αν ὡΣ οἱαρβο  μο ᾿ϑίο αοξϑυ δὰ οϑνο «69, 9) «οἷο 
ὼ Ὅδοο μασμοΣ ανοο μὰς Ια... μι ανοο βοῦν σον θυ . αι, μοΣ 

ομομβοοῦ ἰδὲς τορβο ὧν μων; αανξθθο εἰβαιθιδ αι ι5 οαυςο 

κα τομο μὸν οἰδϑδδασοις μανμο ἰμοδδοο βίος 9 ὁθοὴ [κ.5 ἐὸν μὰ. βρο εἰσ 

117" (ο ϑμο ο μα;ο εἰο . λδ εἰο {,5} εἷ . οί Παθοδος ὀβρνον. δ .ϑοΣ μεθ [«ῳ 

ῥδοΐν ὐϑὴ οὐ κα οδλο ἰθιδὰ) δδομθ οὐ δον νοι οἷν θμαο ᾿μκαϑὸ (9 

οἱ αρὸ μὰς ᾿ϑίο ὅσον ΝϑσοΣ ἰδοο δ λοο το [χοὺ αον9 ΟδΟΪν 29 
ϑϑϑο οοἹ ᾿ωϑα δϑ ὡδὶ ὁραϑον [δγαου Ἀὰ. ἰωοΐο ΟἹ ἰμμα τον ΟΣ υβθ ας 

Μις ἡμὸ ὡμοὐ» ἰυϑ ολλο κᾶν, ἰαλονον τἰδοϑαν ἰδδιςν αθοι τον ἤγον υῬβο ὼ 9 
μϑαΐν οἱαιθδο μον :ασϑαο ὰϑΣ ΘΙ, αὐδιο μβϑα μα ϑο ᾿πϑ55 

ιϑίο μβοϑιο ἰὐὔὔσσδο μ οοΣ ον μα γαοῦ οὐ» ἰἰασ ιϑομας “οἰ «οομὰθ 

οὐ ἔπομθν. ον, 05 μβϑοδοο ἢ] οοὶ ῥοια. ιϑϑμϑ κα κϑολακοΣ Δ μο) ωοοϊ ρο 

“ον ἰδδέρος, οἷος σον μαϑοβο ἰδμα 5) ν»οἶο ΤΡ Μορο ἰρραϑ.. Δὸν ἰλαϑ αὐ 

ἠοβνο οραδι ἰλασοςθυ ἰδουααϑαϑν νοΐ ιϑίο τ καλδς ἰδαυροΐ, μομάδνο τἰδρορμο 
ΜΘ. ῥοὸ οἱ μὰ Μι ν ομοΐν ον ἤθο οἰβαλορθ ας. μὰ Ἀγ οου μά ϑἱο 

ΠΕΡΥΠΕῚ «το 5.5. Π εν υϑῳ» . Ὁ} ΝΣ οὐ αὐ ρα ροδοο ἰοδν οἰϑαϑ, 

ιϑϑ οι. οἷν κῶς οὐδ. μαγαο οὐ» ἰλασι ὁ ὥσθ ομον ἰδδιραϑὺ : [πο ῦθθοΣ 

θολὸ. ϑομαθθ οὐἱ μϑϑν Δ ὔϑ ϑἱἰγ τ βομν οἰδδὸμΣ «οὐ ιϑ.ῦϑο 

Θ5. κϑο. ϑοιμρος μας βοὸ [ακορθὸς, οἱΪγ 59 :ἰδϑανμο Ὁ) ϑυρ., ὁὸ- 
οὗὐϑ ὅλος, σομξῶς, ὁομ οἷο εκλοθαθυ 9 αν μϑ ὡλαοδδθοο,. ἀϑοραιΣ ἰλας..«ὁ5 

τϑ ϑίο. ἐρβαδϑ ἤν αν κο ἰγοῖς. ὀβος πϑιϑῦν ἰλας ὡς δὶ Ομ βαῤ οοὶ βοιαΐὰν 
αὐϑῆς μεδαθ Μμαλυ μ5 ἰλα.ϑ. ὁῶς ο Κγ όϊπο .ἰβϑθαδοο ἰνυα σας ϑομδὶ 

μὼ ΒΞ ιϑϑμδο γϑίο. αϑ σον οὐδὲν ὑδϑια ἐ οον ἰῥοια ὃν. λυ βοο οἷν. τὐϑοῦοος 
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714. ». «".φῳ. Πὰν οτι σωματικὴς φυσεῶς ον ἀγιον ονομαξεται τῶι του κυριου 

λογῶι αγιαξεται, οὐ δὲ λογικοι τὴ τοῦ ϑεου γνώσει ἀγιαξονται" ἔστι δὲ και τῶν λογι- 

κῶν οἱ τῶι του ϑέου λογῶι αγιαζονται, τὰ παιδιὰ δηλαδὴ τὰ καὶ αὐτὰ δεκτικα τῆς 
γνωσεῶς ονται. 

Ὧρι Αὐβᾶνποϊς ΒΟ Π]Πρ’ νᾶ Πρ οπιθῖη δηρδυγοπᾶοὺ δὰ Ναίθγοι (ΠΝ 6568), διῇ 
Τίπρα ἀπὰ δα γουρῆηρο, ἅϊ6. νοὶ οἰηδηᾶον γουβο θάθῃ β᾽πα, Ηθ111ρ γοσᾶθη ἀϊθ 

δοπδπηῦ, ἅϊ6. 5101) ππρϑβοῦ ]οθοπ ΘΙ ι ΘΠ] ομθα ΤιΘθθη5 θη πα] θη, πδοῖν ἄθπὶ ονίε: 
»οἰδοσὲ ποι ἄον ἨοΙΠρ τοῖς, οὐπο αἴθ πἰοιπδηᾶ ἄθπ Ἡοντπ βοπδθπθῃ ᾶηπ ἀπα (16 
ἘΠ6 βοὶ βϑβϑι ρὲ ἴπ 416 ΒΡοΙτοη. ππᾶ 1ῃν ΠΔΡῸΣ τοῖα (Ηφῦν. 12, α. 18,4). ἩΘΙΠρ' 

μοῖβὲ δῆ ἄθι, ἄδι" 510} ρσἄπνηοι ἀν ἘΠῸ ϑαὐμᾶϊθ: ταπᾶ δὲ Βο]ρύ 5816 ἀπα 
νοχροῖ ἱμποὴ ἄθη Ἱπηρϑηρ; τὶ ἄοια Δ 6106“ (οχοᾶ. 19,14. οἴο.). ἨΘΙ]ρκοῖρ Ποῖβὲ 
βδΡΠΟΣ ΔῸῸ0 ἢ} ἀρ: Ζαβέαπα Τηβοῖρο ἄορ Τδαΐθ: οἷμν 561 ρϑνσαβομθη ἀπᾶᾷ ρομο Πρ" 
ε ον. θ,). 50. πολᾶθῃ δαὶ σαπὶ Ποπβδίθ (ὐούθθβ δθρδβοπάθυψθ Δ ὁβοὰ. ἀπ 
ΔΟΒοπα ροπδππξ: Ρυϊοβίθυ, Ναβίνἄθνι, Ἐγβίρθθαυσυ, ἀοΡ ΤΘΩΡΟΙ, αἴθ ναρβο θᾶπθη 

Ορῖδν οἷο. Αὑὸὶ ἅϊ6 Ἐπρ] ΒοΙβομ 50: γοῖποΡ νοι ἄθῃ ἨΘΠΠροα Ἰκαπικ (Π 81. 4, 10). 
Ὧδ8 οτε νἱρᾶ δυο ροῦσϑποιν γὸὰ ἀοποη, αἰ ἴῃπ ἀν οὐ οἷπο θανουζαρὲθ 

ΘΙ ΘΙΠαηρ Θἰπηθισηθη: ρϑθοι αἴθ ΗΘΠΙρθὰ. πὰ (ἀϑοανίθῃ. ἵπι ᾿μ8πᾶθ, ἀθπθὴ πηϑὶπ 
βϑησον ΕἾῸΡ ΡΠ (ψ 1,9 Ῥ.)). ΠΟ δῦ πῖομῦ 81105 Ποῖπο 1011: οὔθν ἀπιροκοαγί, 
ππᾶ 800} πίοι 81165 Αροβοπᾶονίθ Βο Πρ. Τὰ οὐβύον Τὐπὶο σομὺ 416 ΒοΖΘΙ Ομ παηρ 
δα ἀϊ6 ρϑυθίομο Ναΐαν, 816. ἰδὺ ἴῃ θυμοί ΠΘΠΠ1ρ ἀπ ἄθοι. 8116 ἨδΠΙρκοῖν 

Θυθάθοη, παγουβπαον] οι. (απαραλλακτος)ὴ Θἰμχιραυ ρ' ὙΘΥΒΟ Θαθη γῸ} 8}16πὶ (ἀ6- 

ΒΟ 8 θμθη. ,Α1165 ΓΙ θΠ6Π6, ἀδ5 Π61]1ρ ροπᾶπηῦ στα, πὶρ ἀστοῖ ἀ8 σὺ 

Θοὐξοβ ρϑμθι σα, [ ὙΠῸ ΤΟΙ ΠΙ͂ΘμΘπα θΘΖοιθμποῦ ΣΡ 81165 ἸΚΟτρουομα, Βακιδπηθπία, ε17" 
Ορΐδυ, Τϑροὶ, ΑἸέᾶνθ, ΔΆΒΒΟΣ, ΟΕ] οὐο. οΥ̓μαμ ὔνγοβοη ἅθο. βἰπα ἀατοι (16 

Ἐτκοπηΐηΐβ (οὐΐοβ μοι Πρ", τ ἀδν ΗῸΥΣ βαρὺ: ἢν 50. 8118 τοίη ρθη (168 

γοτίοβ, ἄδ8 ἴον ουοι ροβᾶρὶ π806 (70}ν. 16,3) ππὰ ψαῦον. μΟ]Προ 516 ἴθ ἀοίποπι 
Ναιιοα, ἀοίῃ δ οτῦ δὺ πιδὴν (9 01ι. 17,11) ἀπ ἄρ ]ρ,. οἰδῦ, θη ἄορ ψαῦον ἴῃ 
ταορίποιη Νϑιηδη βοπᾶοὺ, σῖγα Θα0}} 81105 εὔπαρα (900Ἀ. 14,26). ΠΔ5 δῦ αἴθ ἔβανιμθ 
Ἐπ κοππέπίβ, ἅϊο ἴπ ροἰδέϊρθη Ζαηρθη αἰ6 Αροβίβὶ δῖ ἄθπὶ β0116᾽ Βοῦραν ον μἸο] ἔθη, 
ἄδυῃ Κουπθ πα απ α16 Βοίποπ, δῇ αἰ ἀπτοι ἄδη ΤΠπξουσὶομὲ ἄθβ Ῥαίσαβ ΘΓ 
Ὧ]σ. Οεἰβὺ ἴῃ ὈΠδΈΒΒΡΓΘΟΙΠΟΙΘΡ Ὑ ΟσΖοἸαμτρ 516} πϊθᾶου]θβ. 5ὸ βοῦν 68. 8} 
ἄοη ΗΘ] ροπ, πὶ ἄθτοη τοΐποπὶ ΤΥ οβθα Ὀθῖτη (ἀουδὲ 88 Τήομῦ ἀον (Δοὐοὶ᾽ ϑαΐρ 
Τὴ ἅον Ταυΐρηδᾶβ δα ἴδηρθη ΤΌΣ ΠΘῚ 80} 16, αἷ8 5101} 818 νου βεμ παρ ΕΤΥΥΒΟΊΒΘΠΟ 
ἰδαΐδη 8556}, ῥ᾽ ΘΠ ΘΙΠΠΠΪΒ5Υ011 Ρ] ΘΙ 581 818. οἷῃ Τὺ δε] πρ' ππιὰ Τ]αἰθυρίαπα ἀϊθ ΒΟ] 
Ἐπ κοηπέπῖβ ἀπ ἀἰο ἀυτίρθη νουποίβομοη ἴδον. ΑΌΟΣ βοραν 616. πηι παϊροπ 
Κίμᾶου ομρ λπρθη 58: 9,868 βῚ δ᾽ ΌΤΙ 880}} γον 06 ἸΚσοδίατθι, α16 ἀαγοι (88 
ον οὐΐοβ ρϑμθΠρὺ πογᾶθη, αἰ Ειπᾶου, 16 Κίπαον, ἄθσθη  ουπαπὴρ ΠΌΘΟΝ 
πἰομὺ ταϊηᾶὶρ ᾿ἰδῦ, τὰ 1ὰ ἄον Εὐκοπηὐη8 αοίϑαϊ σὰ ψουᾶθῃ ὑπα αἴθ απδαθ (68 

Οἰοἰδίθβ χὰ διαρίδηρθη, ,186. β' πᾶ ΘὈΘη 8115. Τἀπὶρ 16 ΕΤΘπμ πβ δα ἔφαθ ῃπηθη “; 
ἃ. ἢ. μοὶ] 5'6 ἴπτοῚ παὐ τ] ομοπ Α]αρο πϑὸὰ γουπ ρ; 51π4, ΘΠ ΔΉ ΡΘὴι 516 1616 
ΠΟΙ ΕΧοπμ ηΐβ, 6 ππ 5168 τη παρ ροχουάθῃ βἰπα ππᾶ ἴπτο ΗοΙπαηρ' ἔβββοη. 518 
ὙΒΟΉΒοΣ ἴπ ὅθι" οι ρ δηρθποπ απϑα8, νγοτᾶδη ἄπτοὶ 416 Α 5]κθβα ἀπ 16 ΘΔ Εσδπηθηΐθ 

ϑοϊδναοσε ἀπ ἴῃΡ Ηθὺς νὶνὰ ουϊθαοὶύε ΠΣ 665 β6]]ρε [οὺ, Μδμο]ο 

ΘΙρΡἔδηρθη βόμομ 818 ΕΔ οηβομθ αἷθ ἩΘΙΠρΊκοδ ἴῃ ἀονΡ ϑαΐδ, ΒουγΒΕσο 518. ἈΡῸΡ 

ἴο8ὲ τοῖα ἀστοὶ ἐροιηπίθη ὙΥ 8π66] 1 ππᾷ ᾿ὔβοιιθῃ 80 88 56] ρ8 Τήοῃῦ, ἀδ8 86. 6Γ- αι8" 

ΒΑΙέθη μαθθπ, 88 ἀπ γϑι]ίοσθη 488 Ζοϑίομθη ((θργὰρ8) ἅθ8 1 θθηθ, Ὑν16. 68. ὅθ 

(ἀδϊαίοσῃ ουρίπρ. 

Τῦ. «». «0. ΝΟ οἶπον Βοβομγοίρυῃρ; δε γουβοβίοάοποη Ασΐοη ΟΣ 

ἩδΙΠρ τοῖν ΒοΒΠἄθνῦ. οὐ πὰπ αἰ Τπροϊ μοῦ, ἅϊ6 α16. βέσϑ]οπᾶο ϑο ὕπο! ὁ Ἰθλον 
μοβαίο}}: 

Δυμινάϊπηροι ἃ. 1. 668. ἃ. ἩΠΕ5, τὰ Οὔμήπρθι, ῬΠἸΟΊο .-δἰβίον, ΚΙ. Ν, Ε, Βυπὺ 19, 81 



949 ἢ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΝΟ, 

ΝΣ Ἰδμ) δῶϑοι δον. κα Ὁ αο τλϑαν [αὐ σις, Ναρω μοὶ 

Ἀϑομο ὅθ. αν οι, Νὰ ἀλλο ἰλο λα ἡ «ὐϑι ἰμὶν ὡς ἰαδο. ὁμιδΐαθο [(α. 4... 

ἰδλϑ οἱ. ἰοθν ἰδιλκαυ μπῶ ἰδδιϑϑ οἱ. [57 Πγὺ Ῥ φβο. μβοίο μϑοδδδδο ὶ ὀμέθαιε 
ρον 30} ὦ «οἱ "κα δ5ο ἰμῳϑ -5Ξ ον βλω ὁο ϑ ὡϑοΐο ΒΙΓΥ ΘΕ 

αϑοι τῶν --  ἰκορβὶ οἱ μοὶ» οἱ Νοῦς ἰδ μκ9 μϑὸος κου δοο ἰκαανο 

Θ᾿ ΟἽ" ϑερανν βοβνς ἰδακααν μοι μϑὸν, ρομδοΐν καϑόδαθο ἔρος 9 μαϑῦ φομδϑς μον 
ἰλως 5. ̓ ϑδν θα ας. αν, ὀΐδπ9 οἱ οἰρμα ὸ καοῦνο ἰακλορϑ» μω..5 οωϑο, 

ΚϑΉΘΜΜΟΣ κῶνον κοΐ» ἔϑμαο τἤιοο μάθγο Πα οὐγο {1α {απ ροίγο ομς, γ [Ἰα.}} 

ϑδολο ἤδμο [καο καθὸ ρθουν ἐδλο [[6..-. δὰ λϑον 9οὶ ωὐνυΐν μοῖρ ἰπμοΐ οι οἴ. 

ἔραξθοο τἰκου δι) ἐαυροῦουν βιὰ ἐν [ιθὸς ἅν» μοί «νοι ἔγοις, Πιομϑὶ ιϑίο οἰμοὶ» νοὶ 
: 1 ιϑῖο ἰϑα ῤυο ἰδνᾶανο τ βιυσᾶθο ἰρόοο μα λιυο Βομοο -βασμυο ἰϑίας, ο ἰξοδ9 

οδμϑ 9 ῥὸν οί μος Ῥϑ Νοῦν 1 αν ἰδ ϑὺ τρῶν ον μον ἔσμαο [δα ραθοο 
ΝΑ ΠΤ Ὁ Ῥρο Νῶο ϑρς, οον [55 Ἀν. Ῥρβο 5. . [τομαὶ 'κον Νὰ 

κτοϑιῤδμμο 5 «Ὁ εἶδο τοϑαν δῦ ἰδοῦς γ50 ἰοδαν ἰναϑα μῶς Ἄγοδλο Δ 

τπῖβας ΕΣ ΟΣ Βδ τὺ ἐλακων κῶς Οῷρυλν οὐ Βον το ΚΕ ἰδβρε μῶ Ἰομὰς 
οἷς. λοῖοι -- [αν 9ὲ οἱ ἐοὐΝαο τῶϑ οἱ ἡ οὐδὲ .κβὺ ἢ αν ὦ οἱ Ηϑ ον μὴ οἱ 

εἰδὴ Μὲ. Ἄλδ)ο. λβυϑαι ἰρϑρ οὐδνϑϑο ὁμδ ϑσνιςς οὐ» ἰολιοσλοι ἰγον ὀβνϑια σὲ, γααδνϑ 

Νῶς οὔνϑ δ 55 ομοὶγ οὐϑν βροῦν οος μα οο [κκοον ἰδιιῤν οἱροὶγ «Οὐδν ϑιϑοὺ. 
λαϑ «9 δ νρο κῶς ἔοεπ Ερο ἄξω. διμμο μθὼ |ὼ5; [0 49. 

δα [1659}} ΒΞ κιόο κυ ἐμὸς κ9ὴ το ς Ἡῶ ἰβῃ; ὧ; μμω μωοο 

δας Ὁ με κ ἰνϑρν μα βμάθδδοῦ βορι, ἰβνων βοομαθ ς τλϑοῦθδαοο 
«ὦ οἰ μϑοὶ . 3 ὔϑῦλοο [5.9] δο 1. οοὐοὶ, (5 ὅδ. ἰΝ 5 μὴ ,ογλαδοκοο . Βνο)ο 

[- [βου ᾿κᾶς ἰῷ ῥανλ Δα -Ξ :μομοὶ ϑρο κρῦσα. ὡὸ ὄας ας ὡ 

. ὁμβολη μοι μα μονς, οἷς ΕΟᾺ θγ τἰθμυ! ἰλαλις ραν «οἱ ϑὸὶ δὶ Ὸ καθ ῥλοσϑθοὶ, οὶ, 
«Ὁ βεϑῖμος ᾿ϑϑῦ βὰν ῥοῦ -σϑὶος ἰγο᾽ ὉΣ ὁδί, ορδλδαϑον ἰποῦνθαο {᾿ούαϑ.) Νὰ ῤϑο 

λα οἱ. ᾿οος οὐ Βοος Οϑμο ον (Ναθθοο ςἤὥνοθο τϑῖὰ Βορνο :} 499 
οἱ ΜΡ ς λάϑοοι οὔλθο υϑααϑ οἱ }} οκϑ λθο οἱ λαϑῦν ἈϑαΣ σομϑον ῦ ἰδϑρ 
δῶ τα αοςθυ μα ο}} βοςυ. Κϑἱ δας «ρον ον «ἃς αϑ ρόδο νοίο. βαλϑν μδιδ 

εἰβαλβο ἰδ 5 βαθὺ» ορωῦ οὐ νομε Μὲ τκυϑιολο βδνδο [κθὸν, αν οὐ, ὼθ 
βοῶ ΚΒ γϑακο ἰϑαϑο ἰδὼν ὶ τ μαλο θὰ κϑλμμο αν μοὶ ̓ α5 Ἀ} 
ϑοῖο αὐμαον κρλθθ καρ μον 5 οὸῦ ἰσαα ἡ μοὐ νὰ ἐμοῦ. λ}}}}) ἰβοοβ κ᾿ ΘΝ} ΟἹ 
ϑομμ» [δον οὶ οἷα, ἡηδιοοὶ οἰπάου ας Ναὶ. μᾶλα, ο μα ] Οἰϑρο μο .Ἰὅρο 
Ἰωρὸ οἷς Θορ. ᾿ς σομδο ἔρμυΐους ἰἰο. ὁ Μαρ δορὸς εἰγιθο κῶν οὶ 

110" φῶς οο, ἐβιῦο . μ5||5οὺ μὸ οἱ ὦν τόμδω! δ ορόυγο : τ αικοῦ δα. μεθρο 

ἐμαϑαθιϑν ἐσδοβο οὖμο μβνΝοο μλλο μοοᾶϑαις ἰμᾳςθγο μοὶ μα ϑῦῃ τοβοῦ εὐνοβνο 
ἐλομο ὀρνον ἐπακιτιαος οὸ [αι μρνσιϑο βοθαθαν βλ βου ἤγοςρο ἐγ μεν, οἱ 
ἐμοὶ ϑοιβολθο ϑομζω Ὅλ» οουΐ αν «ἱ βααο ρλσαν μ᾽ οἰδασοὶ ἱκῴθονς 
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Το ακαῖρκοτον ἢ ἄντε τὴ» σείίῃ τε ΤτὴΜἍ χθηδιν γινεται Ἶ ντατ!, τὴ πιπις " τε, π|ὶ 

μὲν πάρα τὴν χρησιν δια σώματος διακονειται τὰ δὲ δια χακίὰν μεμολυσμενα δια 
λογικὴς ρυσεῶς πούττεττίε, χαϑῶς 1.42 λεγουσιν ον πιύτεηξς, 

ΜΠ ἄοη Τλπροπ, ἅϊθ ἀαγοῖ ἀδη Τιο1}} σΘΒΟΒΘμοπ ἀπ ρόροὰ ἀοπ (Οθν το 
Βἰ πα, πιοὶπὸ ον ἀδ5, νγᾶβ θη πα ]]ο]10η) (ἀοβοῖχα ἀθ8 Ὑονυβίδηθα πη ἄθπὶ Τπξου- 
6880 65 ψδθγου ΓΘ θοῸη8 χα] ον 18ὲ, τοῖο ὧδ Ηδον ον Βπαοῃ ἀν ΤΙηχαοῦ, απ 
ἅδον ΞΟ ΘΙ ρόσοῖ ππᾷ ΤΎτιἸκβαοηῦ, ἀ16 ΒΟ] δοπίορίον, Ορίδγκυιοίιθπ ἀπ βοπβορο 
Ατὲ ἅδον Το ποιγοσοισαπρ. 2 [ΠΠη Ὑγὰ8. ἂπ ΒΟΒε πη ΠΟ Ἰκοϊξοι. ἀπ Βοβιοῖν νου 
τα, πεῖνα νοὶ ἅδ᾽ νουπ ρθη Ἰζτοαίπιν" ΔαΒρ ἐν δ, νυ δυο 416 ἴοι βαροη". 
Ὅσα σομῦνοι αἴ Ἰζοιζοροίοι, ἀϊο βαίδη μου νουροστΐοι μαι, Οὐ χοπαϊοπδ, [ἐοία- 
σπηρ;, Ζαπθονοὶ, 16 νον βο Ἰθάθποι Ασίομ ἀθ8 Δ ΠΡ βαρθηβ, ΑἸπα]οῦξο, ΒΟΒΡ ΘΟ μα ΠρΡΌΗ, 
Βομαύσιη 61, Βοορδομέππρ, 4685 παλμὸς, ΝΥ Θβομαηρθη ππᾶ ἀπᾶνο Πίπρθ, αἰ χαπὶ 
Τὴϊδπβὲ ἄον Τδιποποπ ρομύνλοηυ. οι Ναίαν δῦ ποιὲς. ἀῃνοῖῃ : ,81165 δῦ τοῖη ἄθη 
Ἐδίποη (ΤΊ. 1.15) ἀπ ποῖα ἰδὺ γον ΟΠ Π|οἷν, ὑγθπῃ 65. ἀπέθι ΤΟ ΌΓΟΙΪΒ ΡΌΠΟΙΠΊΤΠΘΙ 
γᾶ; ἄθπη 65. ψ Πα ἀστοι 485 Δ ον οὐδοβ ἀπα ἀδ5 (Δδθοῦ σομο]Π ρὲ" (1 ΤΊ, 4,4 1). 

τ6. «]' Μορφουμενοι ἐν τὴν μῆτραι ξῶην τῶν φυτῶν ξωμὲεν γεννηϑεντες δὲ 

ξωὴην τῶν ϑηρὼν ξωμεν " οτῶν δὲ τελειωϑωμεν ἢ την τῶν ἀγγελῶν ἢ τὴν τῶν δαι- 
μονῶν ξηδσομεν τουτέστιν ἡ δια τῆς κρέτηξ ἢ δια τὴς ολιγώριιο, 

Ὅσι ϑ'αΐϊχ ρα πἰοηῦ παν ξόδαι ΟΥροποβ᾽ ῬΠδπἐββίθη [ νὸπ ΤΠηνγ ]ππσΓ6 
απ Πιβαξουαιροη, βοπᾶάθυπ ἅποὴ ροροη α1ὸ Βομπαπρίατμρ,, αἴο σηαα Ἰορα πὶ ἀον 
Ναίαν ππᾶ ρόροη αἴθ δηᾶνθ, 65. ρᾶρε ἀθουμαπρὺ ἱκοῖπο 566 16. πηᾶ Ἰκοῖποη ἔποῖθη 
ὝΥΠΙΘη, ᾿πϑθοβομᾶονο σοροι 416 ΟἹ]. (Ξε Αβύγοϊοροη). Διὰ ΕἸ σοπάοθιι σοὺ 
ἄϊο Εἰχιβέθηζ οἶμον ὅδοϊδ ἀπ οἷποθ ἔτοίοη ΔΠΠΠ]ΟὴΒ. ἴῃ ἀπὲ ΠΟΥνΟῦ, Δ οπη ΨΜΨ]" 
τη ηΒ Ώ] ΟΠ. Ῥγάριαπρ απ ΟΠ ]οἀθναπρ 1πὶ| ΜΓ ον ]οῖθ6. 0015. στὰ ΕὐἸηὐνδ ἄου ὅθ 6]6 
ΠΘἸκοπηιπθη, ἸΘΠθη ΜῚΣ 16 αἴθ ῬΗδηζοη οἶπο ϑἴηπο πὰ οἰπὸ Τποραηρ; τῖο αἷδ 
Ῥῇδησοα δὺς ἅδι θᾶ ΝΑΙΡαηρ ΖίθΠθπ ἀπ ὙΥΔΟΉΒΟΙ, 80. χοΠποη. ὅποὴ Μν11 νοι 
Απΐαπρ ἀπδῖον Βἄπηρ' 8π 88. ἄθπι ΜΓα (6. 181} ἄπγοῖ ἄθη ΝΑθοΙβέγαπρ ἀὰ5 ἅδη 
ῬΙα δ αΐδη ΝΑΒυπσ,, [8 ρα} ποοῖν οἷα ϑύθαϊππι, 4π8 6 Ψ εῖ, γοροι (ον ἸΚσχο 
απ (ἀοανπηρεμοι ἀθ8.  ἀβαντιοιτθβ ραπαθέο που σο μι μὰ Ἰκὔπποι : νοι Δθέθη αρο 
Δ}, 8π ἄθιη αἴ β'6016. ρΌβομδ θη ρα, .ς σὰν Ορθασ ΕΠΉσΘη. ὙΣ ἀἀ5. Ποῦ η 
εἶπιοβ ξωοφυτον, ἰπβοίθσ Μ01: ἀπ8. πΘῦ θη θη Ὑ ΔΟΉΒΘι. ἃ π0}} ὈΘυνθρθη, ΤΡΌΠΟΝ οὐ πο 
Οτ βνουβηδοναηρ, τσῖο αἴθ ΒΟμπθοῖτθ τὰ Δίθονρο οὔθν τνῖο αἴθ Θομνγίτηιο. Δ οη 
πηι Οορυτὺ δῖ5. σαπὶ Εἰπέ ἀν. ΜΠ αΙρΊτοῖῦ υγερᾶθη Ὑγὶν ---- ΟΡ βθῆθη νὸπ 
ἄσν νουη πῇ ρθη ΠΘΗΡῸ, (16 Ὑγ]ν ΔῈ ΠΘμμηθη. --- τνῖ6 16 ΠΊΘσΘ ομηθ Ν᾽ ουδυϊιπ5 
νοι (οη μοϊάοη ΒΘΟΙομ]ε οι Βοριονᾶθ απ Ζονη ἀν Ναύτν ροπιξ  πἰη- ἀπ ΠποΥ- 
βούσίοθθη, ὑγθππ ὯπΠ5 πἰομῦ ΕΠ δ ππα ὙΟΥΒΡυ Ομ απροπ σαν οἰ τ Πα] θη. Ἄοπι 13 ἔοι 
ὕδηνο ὅπ --- ἅε8 ἰξὲ ἅϊὸ ἄτοησο, αἷ6 ἄδθν Βοιιθρίον σοβοῦχι μδὲ --- βορίηποι αϊο 
ν οβρδ! {ἰρκοίθον. πὶ Τππορθη. Καηρῇ πᾶ ϑΐανμι Θυνγδ θη, γον ]Ργθπᾶο (λο- 
ἀβηίκου βἔοῖροπ δαΐ, ἄϊο θοίάοι. νοροϊπίρθοπ "6116 (θο]ο ἀπ 1,610) ὑλοέοη. ΨΊΘΟΡ 
οἰπαπᾶθι δυΐ, ἅϊα ΕΘ οἱ (τ. ἀυτεξουσιον) ἐσὺ ἴθ 16 Νιὺο ὑπ ὀΥρυο  ὅἢ8 

ἥξοπον, αἴο Ν᾽ θυπαη Βομλνηρ 510} 818 ΠΘΏΪΟΥ ὮΡΘΥ 16. υἱὸν (Τ]θπηθαδο): βῖο 
Ἠδὲ Ὲ ἴὰ ον Ηδηᾶ, οἷν 510 ψῖς αἷ6 Τῦπσο ] ἰΘθθπ ἀπ 510} | ἀπ 11:6 ΤᾺ ΟΡ ΚΟ ΘΠ, 
ὥρΟΙα ἀμ [μ610, ποῖ ἅδη (ἀδβοίχου ἴον Ναΐαν ἀπ οι ΒΟΒΡ ΠΡ τορίονοη, 011 1π| 
ΠῸρΟΠανΔπᾶ6], οὔθν ΟΡ 5ἴο ἴῃ Ἰοθουἐγούππρ ἄ08. (ἀοβοῦσοβ τιπᾶ ψ]ᾶον Τοἰμἀβομδ 
βόρθπ 8116 ΟΘιΘο ρΊτοι θη Ἰλάπιοπθῃ ἀμη]10 υγογάθῃ Ὁ}. 

77. ἰ. κυ ῳ. ὧν περι τὴς ξζωὴς τὲ καὶ τοῦ ϑανάτου τὸ ἄγιὸν πνευμί διηγη- 

σατο ἡμῖν τουτῶον ποὶ τὴν αμαστασιν τὴν ἐσομένην (Ὠ) προεχηρυξεν ἡμῖν, 

81 

- “ δ᾽ 

ττοῦ 



344 τ. ΕἘΚΑΝΚΕΝΒΕΒΟ, 

ἡμαοῦ οὐ Ἀϑ. 1539, --- ὡς μοῦ μοι ο βοονν ἰδδαο οί ϑοβων ς ὧς ΝΣ, μα δον 
ἑϑιις οἱ» ἰδιλνδις, ὡϑακροίοι ον ὀῤλθαον, νγ ιϑίο Μὲ -ἰμνδ. θα ὃς, ὡς 

μιϑον μὸν. οὖς. -ονονοὶ ἔμϑῦς ἰδγαον ἰωυοὐ» τϑμολ»; αὐὐμοὶν Κκαν ΔΑΝ (ἀκοίβονο 

εἰλοονδαν ἐμαῖς ὁ ὕδίρολο βοιόαν. ἰγϑγ αὐοοιο. ἰξθο ᾿ϑἰγ ᾷς οὐ ἰμοδυἑ ἐ5. δᾶ, οἱ 

πω υὶ ὡῶο «895. ἰμοο μορ5 οοοδυ 5 ΚΝΜᾺΣ ϑηβο οὐδ} κῶν ομϑ οαΘοοο 

᾿α)αϑῦ ον .βοβν. ὡς ᾿ς 6360) ἰυοΐὶ , ϑοιίαϑοο εομα ὍΣ, ». εϑοΐ . ἰγοι 

"ϑίο μῈ5. ορβο :ἴοο μὼ ἢ! μὴ καὐἱ νον τα μϑα μοὶ μαι Καὶ 
ὑμοΐγ γοΐο. εϑδδοο οῦ ῬαδνοΣ κῶν οὐ» ϑομέεν μι δα γο : δϑαλοὶίο δῶ ον ὡ ἴα 

ἱκϑϑιο. εβμοο ψιυοῦ δυὶ ῥγαθϑο τ οιαςςς ον μας τ ομυοῦ ἐμϑὴ τβαγαον οὐ μϑ βϑ 
ας οὶ 5 τῶ ΜΙ ᾿δγαοῦ υοῦ μοι. οδο μ} [539 ιϑϑιιαϑο ς οίο μὸν 

Ἀρο εωρις δ ο; ὧῦο .1αϑοὶ [(α5ο ομθο δ δ οΐυ ὃ. βοα.υθν. ὀθὼν καθ 

τς ΜΙ μκγαονῦ οὐ «θα ϑθο νον» ἰκαυΐο. μαϑοι ἰμθϑῶν ο Μμὶ ἰμθϑγ μὸν 
Οὐδ ο ἔρδοο οἷο το ρά δι 9) οι ὡο τς τὰ ἢ" κ9 κιλϑαιθμβθο 

Ἀν ϑοοῦ ᾿ς βολ» ον ἔμθοο βορο βόον ἰδλακο οἱ βὰς ϑοβον . ἰδ ο οἱ 

τῷ μα τϑ μοῦ δοῖν. βού; ἰδϑακο ϑίο : αϑϑιδο ον μλοῦ κῶν ΟΝ» 

τοῦ κθον. δ μαυχιο ,ϑοβνο 5) μαιο Οἰδο Νὰ μα νῃ5 τϑο ἴδοι μα σὴ5 χὰ. 

ἰοῦ μ᾿ κα. ὡς Ο μοὶ νοι ΔΩ μδὼ ὡ σον α9 Νῆο. θοῦ βακαβα 

κ» ἐρϑμοδο πιῶ ὅμκο 15}. . ΠΣ οϊο οῦϑα) ᾿ὼ .ϑμαγο ομνοῦῦ 

ὑμμὸς, μϑἰο. κορο δον, ἰοβν μουν μΆ} πος. Ὡε. "τ σοῖο "ὶ ,ϑομδδιδας, οἱ 
ἡ ϑμοδδο κϑσσνοδιγ μοὶ» ωϑο ἤοὶ - ὐσμο οομδιΐγ μὸ ὦ οἱ ῥοῦν, 

«᾿ Κϑς οἷβ θᾶ μΆ) Ἀν μοὶ :ομααλο καϑοοῖῦνο ἐϑοῖς μῃςς εὐσος 
εἰ 5. μοὶν οἱ. λθς, ϑοβν μαλθιιν ορϑΣ. ϑίο βθαα ορουσον. οο μ λσαςς 

νὼ Δ τορος, βαυῖθνι ὁ μ5||ςς βνοος, οοο) ΘΕ «Ὅσον 9 μϑα ὁ μοὶ οἷο 

᾿᾿ϑδίδο υοίο | . ϑοιαν (βϑοῦ οϑὴ δὸ αὐνϑῦν :ὐγοιθο {5,4 γα λδνο οἷς. μασι |» κοὐ 
οοοοῦ "}} [55.».. «ἰυΐ οἷ». εἰμ μων. ὡοοί μος κϑὶ εἰαϑροΣ, ὀμ} υ οἷο ΟῚ 

ἰλγαω μ᾽ .Δομο ἢ θὰ μ|9]ο οὐῖϑμο μου μα Ὡς οἷς μυδρον μοὶ 

35) βοο δ.) 9 ἈΝ ομ5 Ὡς Ῥρο 5. οἷΝδἈ μλαβαθ μυὸ 

99, φεΐγο : 1. λὴο μλαα ομβανα ον μο) βαδϑος, οὗν οος κλάδος, ὁμααῦο ἐϑοῦνο καϑοοῖν. 
ὅν ν ΚΟ ὡς σςς, δὲ 51 ον μρροὶν δον «οἱ τιϑομδ Κκκοῦ ὦ ὅσας ἤ αο (58. 
ϑὶ οἷ. μοὶ; οοΐας, ΜΠ. κταϑλολο ὐοιοδδ,) ον βασα. αι Ναὶ 15! ρὰ.. 
᾿ μοΐδδο ῥῶ αα [56.5.53)0 [ϑαδνοι» ἰομοας, μως βο Ὅν νι βοο μροα, κἢ ΜΙ 

᾿ἄϑουο ς θοῦ ἰαδις ἡ οὐὐν . αϑροδδο χϑανλος, ἤγμαο κῶς. 15}... «αὐόμ θα 
ἘΡΝᾺΣ τοὶ οο Κη δαλοΣ ὑορο μας, ᾿θβδουν δας ὅλο φοβναθ κϑαθθοο 

"κοῦ Θσοὴς Κῶ τὰν τὰν θα, οἰ. ἰοῖδὰν ἰδϑιν ὡς τος ἄἕοας πϑίοὶ βοο. μ ϑβανς. 
«ἄν αὰ5 μὰ ὦ ὡς κῆλθοο. οὐρλαοοο καϑὅο ον τ ο ορΘκοΣ 
Κῶν οι φοίο, μθδαθν ὡδὶ» οιϑουεθ κι χϑβλδθ μὰς Ἀν. ϑομβιθο.. (οϑαδαν,, 

Δ οὸς χαροῦν μὰ ΘῸΙ ἴπμαο - ὁ) ομοβνο ». ΚΣ Ὑλμο! ὠοορ ῥΘ μϑαῤ 
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ΝΘ Όθη. δἰπθηὶ ἰ  ΕῖσΘ Ζθαρπῖβ. ἢν αἴθ. Ααὐονβίοππρ' οὐ μα] ἀα5. Καρ. οἶπο 
ῬΟΙΘμΪ βαροῦ ἀἴ0 νου Παοίο Νοὕχοσοι (05 ΟΥροποα ἀπ ἄοὸς Νανοίου, ἀπ ἄδν 
δ], (ἀοἰβῦ οἷα (Ἰοβοιύρι βο. Νοίη, πῃ ἔρον] } ον ἰεὺ τοῖν αΐον ἀπῇ ΒΟ 
ὙΥΘΒΘΠΒΡΊΘΙΟΝ, (6 ΟΡ ουβομὺ αἴ ροΠοἰπιθη Το ἄθ' Οὐἐἐποῖδ, ἰδὲ θοκαπην τηΐ 
δηλ, γγὰβ ὙΓ81 πα ἀθπὶ, ὉΝΆΒ 5θῖπ τἱτ, ὑγ6 11 οὐ" ΒΟ δρίον ἀπ Ηδυν ἴρον 1165 
15“, Ἠΐον (θυ Βονγοὶβ δα: (αἴθ, ἄρον ἀόσοι Τιοῦθη ἀπ Θξου θη. ἀπ5. ἀου 110. 
(ἀοἰδὺ ΟΠ ηΡασαπρ' ΡΌΡΡδομ παῤ οἷος. Τὴ6ν (οἶδέ παὶ ἀπθ ἄστοι Νοβοβ ρα Ἡ]}, 
ννἷ6 Αἄδπι δῖ ἄθπι ΝΙΟ ύβοπι Ἰουθπὰ τχασᾶο, να Εἶναι αὰ8 οι Πϊρρθ χαπὶ ΓΘ η 
Καπὶ, ἀπ Ὑγ16 ἄοτοη ΙΚἰπᾶου ἐπ ρ] 10} σΟΒΟ ΔΗ Όμς πγουθη, προ ἀοπὶ γονίο ἄος 
Ῥγοίοίθπ: (61 ΒΟ ἄθη (οἰδῦ (168 ΝΙΘπβοίιο ἴθ ἴῃπι, πἀπᾶᾷ ἄπ βοπᾶοβε ἀοϊμοη 
(ἀεἰδῦ, 80 ϑγοράθηῃ β'8 βιθβομδῆ οι. (ᾧ 108,90}; οθθηβο ϑυυχῶμ!ξ τπδ δπο ἢ} ον Π]ρ. 
Οοἰδέ ἄσσον βοῖπ Ῥυο Ὁ ΕΊβοῖο8 Δ ου]γχουιρ, τνῖθ αθι ΤΑ {{Π06}" 516 Ἰκᾶτη : σἂπ ἹγΘ] ἴθι 
Τὰρθ αι ἄλνοι ᾿βὲ, πῖσβὺ ἀὰ 465 ΤΟ 65. βθου θ6} ": πΒῸΙ ἄδπὶ Ἰύββοη [κπι (5 11Π|- 
ἰθ 11: 76} ἀπ δα!» δ᾽, 50115} ἄπ υυϊοᾶον ἀλη χασίϊο ΚἸςοσοπ, ἘΜῈ ἄον ἘΠΕ. 
(ἀεἰδβὺ τπ8 5010116 (ἀβο οθίθπ οὐ χά] πα, ἀπ ποῖπ' βῖ6 βἸβαθοι, ΟὔΟΙΒ] ΨὴΣ αἰὸ 
πϊοιῦ ρΌΒΘ]μι Πδ,θη, πη ἀπ8 ἄστο! ἀ85. ἐπ ρΊ]οΠ6. ΟΘΟΡΟπυγορᾶοπ παπᾶ Ξέον θη α16 
ὙγΑΒτ πον ἄθιυ" ΠΙΡΌΒΟΠΙ οἰ θη. νου ἷτρῦ υνῖγα --- .850 παᾶῦ δ᾽ ἀπ δπο0}} ἀογοη [ει τη. 
ἐἶρι6 Αυβουβέθμυηρ νουδαβροβαρὶ", ἄθτνο ἄρῃ Μαμα ἄον Αρουβίθὶ πϑπη]οι: ἄατοι 
οἴποη ΔΙθηβομθη ᾶπι ἄον Τοα | ἀπ ἀσχο οἴμοι ΔΙθηβοίοπ ἅ16. Α ἰουβέθμπηρ (1 (ον. 
10,1} ἀπ 18. 86 ἴπ Αὐᾶπι 8116 βύθυ θη. 80. γϑυοῃ. ἴπ ΟἿ", 8116. Ἰοροπ" (1 (ον. 
15,5). ῬΉΪΌΒ, ὙΤΌΠ ΟΣ νγοῖβὲ ἀπ ἄαβ᾽ .πη8 μαῦ 65 οὐ ροοβεπραι ἴῃ βοίποιη 
(ἰοἰβίθ οἷο." (1 Οοσ, 9, 10). 

78, ». «". «΄. Οἱ τὲ ἄγγελοι καὶ οἱ δαίμονες πρὸς τὸν ἡμῶν κοῦμον εγγι- 

ξουσίιν, Ἥμειξ δὲ προ του κπκούμουξδ αὐτῷ» υὐᾷ δγγιξομεν" υυ γὰρ τους ἀγγέλους 

σοούςόγειν πρὸς τὸν ἥγεον μαλλον δυναμεϑς ουδε τοῦς δαιμονας μιαίνειν ὑπερ Ὁ ξιι 

διανοουμεϑα (Ὁ). 

»ἴΠβοτα 6105 ΒοΖϑιομποὲ Ηἶον ἀπβο ὙΥ Δμ0] τὰν βοίποη. γουβο! οἴδηθη 
Ζοῖΐομ. 16 ΔΙΠροτηθίπθ 61} 1δὺ παντὶ οἷπθ ὑπ Ὀδβέομῦ ἀπ Ἠΐπιπι6] ππᾶ [ὑτᾶο, 
αἴθ. 8116 Ὑ δνπαη ξνγθβοη. ΘΙ ΠΒΟΒ]Π]Οβθη, τνΐθ Οθθη ροβασῦ; νρ]. δαοῖ ῬΆΩΪ Ὑγοτί: 
»ὝΙΣ Βἰπα οἷ ΘΌΠΔΌΒΡΙΟΙ ρϑυγοσθη ὅἄον Ὑ761 5, ἄθη Ἰύηροὶη ππὰ ἄθη Μοπβομοη" 
(1 ον. 4,9»), Ταηδοῖι β'πα πηΐον ἀἴθβον Πἰοϑύθ πἱομῦ παν αἴ σΘΙΆΠ] 6 πη η Πϑπηοπθη, 
ΒΟΠΔΟΥΤ 810} 618 10. ΕἾῚΡΒ], νρ]. ἀποῖν 16 (Ἰὁβομ] νέα ποῖ δι 1 νοῖξον (θη. 58, 19 Η}. 
Ὧϊ6 βοββθη. ποθ Ὅγ 61} 50 πίοῖῦ οἷπο ἅπᾶλο 610, βοπάουη ἀΐθβα ἤΐοι" ουποπουνΐ. 
ἘΞ σγουᾶθῃ ἰτοῖπθ δηᾶσου Νοπβοιθη, Ἡ]τηπ6], Ετάθ οὗο, ρΘΒΟΠ θη, βοπᾶονη. ἰπ 
ΟἸχ., ἀπδεθπὶ ἀοὐΐ, τὰ 811608 Θεποιιοσῦ; .81105 πὰ Ηἰϊτηπιο] ππᾶ απῇ Εἰράθη τὶν 
ἄστρο 1ππ πὰ ροτηθοι" (Αγοο, 31,1, ΑἸ80: ππβοῦο Ὑ 618 Βοσϑιομποῖ ἀπβυθη 
ὙΠ δπᾶ6], πίομ ἀΐθ ἀὰβ Ηϊππι6] ἀπ Ερᾶθ θδβθομοπᾶς Ὑ7618, 815. ὁ ΕΊΡΟΙ ππᾶ 
Τἐππομθπ ἴἰῦοΣ ον Εἰοδὺθ τᾶσθη, νγᾶβ δἰμΐρο γὸπ ἄθη ἘΠπΡ6]η ΠΟΙ δι ρέθη. 18ὲ ἄσοι 
αἴ6 χυκύπερο 618, νοὰ 6 πγΠ' τρᾶθη, πίομε θη ἘΆΡΡΙΣ πηὐανξϑη,, ΒΟΠΘΙῚ 
ἄθπι, Ζὰ ἄθῃι 61 ΒΡΓΆΘΝ: ω1)ὰ Ὀἶδὶ τηοΐῃ βόμη, ποαξα πὰ0)6. ἴθ} αἴθ ροσουρ" 
(ψΨ 2,1). οι ἄϊοβον Βοπθηπαῃρ δ 6] Ὁ ἀπ θη γογβο θάοποη Ασΐοπ ἴῆτος (16- 
Ῥχδθσιοβ Παθθη ὙΣ Οὔδπ ροχθοί, 16 προ] ἀπ ἅϊ6 Πῆπηομθη Ἰτοπιπηθη ΠΏΞΤΟΙΣ 
6 παρὸ" ἃ. ῃ. ἀπβυθπὶ απ 6 1] τἀπὶ τίββοῃ Βοβομποία τἀπὶ 81105 ΘΟ θατο δὴ 
πη8, ΠῚ6 ἘΠΡΘ], ἰμβοΐουιι 516 σαπὶ ΠΙθηβέβ ἄου Εν ἅϊ6 56] 1ρΊτοῖ τ Βοβεϊπιπηέοπ 8π8- 
ροβαπαν ἩΘΓΌΘΗ ; [ ὙΓΘΠΠ 516 ΠῺΒ πϑ θη, ΘΕ 116 8186 ἀπΒ πιὸ (ἀοξξοβουτοηπίπβ. 
516. 50 ΠΟ βθη 5[ οἷν 80} 16 6πὶ οἰ χοΙπθη ΟΠ ΠΠ8 ἅτ, ὙΊΒΒΘῚ 56 1 ρϑησοβ Τὰπ ἀπ 
ΤιΆββοη, πᾶ ὈοὨ [θη ἴμπὶ γον ἄοπ ΤΠ πιοποι, 618 ἴῃπ νογάθυ θη ὙγΌ0]16η, νρ], ἀ88 
Ὑγονῦ: οἶπρο ΕῚΡΟΙ βθμθη 8126} ἀὰ5 ΑΠρΘβΙοὺ τποῖπθβ γαύθυε ἵπη Ηϊμηιμ6 1" (ΜΠ. 
18,10}, πη Δ5. νὸπ Ῥαύσιβ ροβαρίθ: Υ]Ἱ ΟΠ] οἷο ἰδύ 68. βοῖη Εηρο1" (Αοὐ, 19,16). 
Τὴ θῦβοῃ Πέπιομομ 5 η6 τηπιοὸν ἀδΥδϑιι, ἸῺΒ χὰ γΟΓΟΟΥΒΘη ἀαγος Ἰσυνγϑῆη ἀπῇ 
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34Ἀ Ὁ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

εἰμδα ἰϑλοθ ας ρϑάου τβρτο ἰπιλρο μϑος δον ὠὰ ἀς' (βορθανῦν, 

εἰορβοϑοας λον, ἰαῦλσλο οοΐν, ἰοο! ᾿οὴοι ὡοο «κυ ἢ μων ῶο ,»,ο.}9 

λα μωροὶ φθωδδοο,. ἰβνῦν ἰπορϑὶ αὐόν ἰαογ φαΐ ς ᾿οθαδα ἐϑῶῦ ὑϑῦνα ἀ5 
ΒΟ (ϑομαϑοοῖνς. «ἢ αὐϑι. καϑρονο ἢ ιϑομδᾶδιδος, κῶς κὰν εἰϊαιρανθ ἐ δλο ἢ} 

εϑομέϑου ἰααγεθο (σοι αιι αὶ το .6. γμοο. ὃς οὐἱ μυμῦ Π}} ϑηϑ . «οομέϑο) 

.ολαοδαιῦ βαλιϑῶς, τοδὶ με» ον κϑαδνος, Οὐ» τϑμϑ. βύΐϊβο βκαυίγο.. ἐνῶ ῥο 

ὑμαο οἰδδύμϑο [μοῦνα οἱ ας τ ὦ βαυϑὼ. ἱαῦρο ὡς, μιιι- 

ἐβογομοῦ ὁμοῦ 8. οοὐἱ ίαο» ομϑ μας ΝΗ (ϑοια λοι οὐ μαχ9 9ο], 

Ὁ ἰοῦ θαυ ᾿5μι οι, κὸν μ. Ιοοαθαν αὶ Ἰὰς ὡς ῥαοο τίλονς, γ0 νὰ ζιο 

ομαα, ἰδιϑο,θ κιοο ἰγμῶῦ ῥο) «ϑοιξα αι θῶν ο «ϑοραθοοῖνο «οοιξϑοῦνι; μο -κτορο 

Ἀδὰ. ΠΟ ΝΩΣ ὡὸ (σοβν9 οἱ δος, ὁ ιϑοῦβν5 οἷν ἰδ ροΐ ον μοὶ νοἷο. κα, 

ἰῶϑιο ἰοῦ ἰδ ὼς αὐ ϑροο εν ϑομδμ Βὸ ὁ ϑν 5! ναϑιν κυλλιβ 

πϑροο ἰλογροο 8 βοὸ μὰς μὰ τμαθλδ αὐ Οὐο) ομο τἶρϑουν ἡ οὐδναδο 

ταϑῈ μοὶ ϑςς «οἰ. ϑοβογ κοῦ οὗνο ἰξούδυλου ἰξϑορθο ἰοδαν ἰδϑι ας ἰοῦ. 

πον ἈΠος μιϑααθῦ [κἀδν ὃ αν ο. θα 5}} :μαλαθ δῦδθο ἰοῶδδγ ολϑασ Ὁ Μ, ὅρος 

τοῦ κα νος, μϑὸν, «οϑβοο δ οαλο ἔδρα ᾿οσγ ὡϑω μὸν ομβο ΟὟ ΜΆθοΣ 

«δ δ οοσο ἰδγαοῦ ἰοῦ μϑὶ νοὶ μϑο αϑν, κϑὲ : ,ϑοΐα. κτλθῦνλο 

οἷ. ΝΣ βόθν. κυϑύδοο οομδ οὶ βὸ ῥο δ ορα ῥλοςς, ὅμαν, ᾿. μ9ἰο. μα». 

Οὐ ὧς ραλθοΣ οι τλϑο τ ,ϑοραθοοῦνο ἤν ςοομαοῶς, ἰμάροα, Κ΄ κῶς, κὸν 
ὧς ΜΝ] Ἀϑίος κ5 δα ν ωῦ ἰβάαυ μ.5 οἱ τἰραδαδο ἰθὺ μββναροο οἱ οοιιααυ 

εϑομδι ὁ ΟΝ τοῖο ἰμσμο [μὰ αὐ γαϑ μαοὶν εἰδϑοο ἰβνααωο [κα 

«οι, ἰἰαϑιλθ (αὐ «ας ο. κϑομδυΐ 'ναϑῦρ ὁμλροῦ ,οὐοὴῦ. -οὐϑ 

μια ας Ὡς μοο ὦ οὐ κιὐρλοὶ. μορπα δ λρο ΟΣ (οι . «ϑοαοα καθ 

πὰ θοὸς ϑοῶΣ ὡα ᾿ς ὦ ράοο. ἰθμο λοοῦϑαν ἰλαλρουθ ἐλ 

εϑϑδι  (ϑομὰθ 5) ὡς ϑῶνηο ας. 1 κα1ὸ 5.5.6 λαὸ Ομ εβοσοο βού γο «οομοσῦαθο 

νοἱ ᾿βοοὺ» οομ» μοὲϑ ὁ ογβδ  μι9ον ᾿ϑο ]ὼ5. ὡϑνο ιϑοιαικθ5 ὩΝ 

τον μμὼὲ9 μὲ. «ϑομαβ 5 α΄ ϑοβλο οὐ μκχ5. μο. μοὶ ᾿ϑυζ σμς οἷν οριαο 
οὐ 9 » ,» -- εϑομήϑω ὧο [(α δ. ϑορϑ λαοῦ ἕκςς 90] δὶ . ακ.5 (ϑομ5 

ἰγρῶ θ᾽ «ϑομιαθιμθν ομϑ Θὲ αὐ βαθὺ δ ἀλο μὸς. ΠῚ - ἰμμο ϑομαθ 5 {α΄ «ϑοβ9 
ἔκως Ἀν οον δωΐ οἰμος ὅν μϑδνθααβ ἐλαανθι θόρε ον μανμθο « ϑομαδανο οὶ 
δΥ βομα »ἱ οἱ σ λοο.. εϑϑιξϑν ῥο (ϑοϑμ} ἱνδὰῷ ὧϑἱ μϑον . «ϑο5 

Ῥδν Βνῖν . ἐθον οιδϑδο οἰδοιδονς,, ἰγομθοο ἤκῦ ὡ ὠκυτϑ μδιῦο λα οὐ καθὸ 

ΦροοιΣ βϑαῤ «ἷο ἰκϑοιο. ᾿ϑμαγο καὶ ὁμοῦ υστοΐ μοῦ ὅθα ὅμαϑν ἰμϑ) 
"ϑόμαθ οὐδ οι αι οθ ραν κὸν, ἰοδν αϑρν :Βκα μος ἰοακροθοι ἢ)ο) ὀῆσϑοα 

12ιλ εϑοῖος, ἰγεῤ ρας. τριδν χὰ. ἰοδὰ ᾿ϑὶ ὧν οιαῦμο θ ϑαδ.) οον ἰϑδδϑ μοὶ 
Νωξις (ας κεν» οὐ ν μοὶ» ἀαἢ ἰφναθ ὀμδο. Νὰ μβῷς σοὶ [λογομοο.. ἰδ». 
νου ϑοδΐ οὐ Ὁοιογαλνν ἐ»άας Ἀγ)}ωθο βμαλας » 5 μιοὶ ιϑομδοὶ δα 

-᾿ -- τό “πὰ 



ΒΙΠΛΘΈΪΟΒ ΡΟΝΤΙΟῦΒ. 947 

Βομϑ πα] 1616 ἘΠΩΡΘΡΌΠρΘι,; 5186 βοῦθη βιδὺβ 801}, ΟΒΪΠ ΠΠΒΟΙ Θηπ ποῖρέ, ἀδιηϊξ 
516 οἴποη ΕΠΠΡΈ Πρ σὰ ὑπ8 ἤπᾶθπ, τι18 χὰ νουάουοπ τνῖο αἴθ ΤΙΡΟΙ ουπ, πἀπᾷ βἰπα 
βέδίβ οἰ ἔτὶρ' Δ1ὴ Ὑγ οὐ νεῖ θη ,Ἰζπᾶθρη 465 ΠΡΟ ΟΥ Ξδπιβ ἡ. ἡ π Κοπηπιθη μγθπ 
ὙΝ οἰέθα -- ἴτὸν Ατνὸ σὰ ἀμ 6]. --- πϊουῦ Ὡ8116“, ἄθημπ 516 βἰπα Ὧπ8 ἀπΒ] Ομ 08, 
ἴπ 1πρθπὶ δ Θ86η ππα 1ΠππῸΡ γοη οἰπδπθι νϑυβο  θάθποι Ασὸ ἀπ ρΡΟ ΠΟ ἢ, ἰπβόῖθυπ 
»ΠΏβγο 0105 οἷπο Ὑγ01} ἀν ἸζἸηον δῦ ἱπὶ ὙοΥρ]οἴο σὰ ἰπσοπὶ ΑἸέου, ΤῈ Ἐ]ρ, 
ἘπρΟΙ βἰπᾶ,, τὴϊῦ τππθ νϑΡρ] ]οἾδη,, γο]]Πτοτατηθη ἴῃ Ταρθηᾷ ὑπᾶ Εὐϊκθηπέπῖβ ἀπᾶ αἴο 
Ἰἄταηομθη δπάτουβοὶ (5 δἰπα Ὀῦβου. 815. ἀ1θ ἈΙθηβοθη,, 8415 ΤΠ ΡΒΟΙ 6. θν Ἐ ΘΡΟΠ]Π οι, 
Ὧδθ ΤΟΥ ΔΉ ΠΒ ἀπα ον Τιϊρο, ἀπ 8185 ΕΠ ΠσΒῚ σὰν Τδθογἐγούπησ, ὙΠ" Κῦπηθη 
416 ΕΠΡῸΙ πίοι! πῆθον χὰ (τοῦ ὈΡΙπροπ" , Εἴθ βθῃμβὲ (αὶ θα Πα, ἰδ τῖὲ, Ὗ 11“ 
ἴῃ ν Ὑ απᾶ 6] τ βοίπϑη Τ]η ἐθυβοθάθη ρθρθ δἰ ηδη δι πηᾶ ραρθη πὴβ ροιπμοϊηὶ ἰβί. 
ΘΠ] ΟΝ βαρὺ ΟΡ δηἄουδβυνγο; η816 β'πα δηξχθίον 4110 νοὴ θη ΟΡθιθη. οὐ] Ἀ116 
ψὸπ ἄδη Ταιορρη “; ἄθπη χὴν" ὔπποι πἰοιῦ ἀύγοι ΕἸΣΙ ΠππρῸπ ἀΐ8 Εππρ 6] χὰν 
ἘχΚοπηΐηῖβ απ Ταροπα ἔὔγάοση, νοὶ! 56 πἢ8 ἄστοῖ ΟΠ ΘΠ θασιηρσοπ, [δαΐο πηᾶ 
2. Ομ σαμ ρθη ἸΘπσθα ἀπ πιηδῦὸ Πππ πα] ρ]κον π᾿ (ἀοὐ οβουϊοπηϊηῖβ ἀπᾶ Τροπῇ 
ἔὐτδιη, ἈΡΟΙ π]ο ΜῈ 5186. Εδπ μοιβὺ χυχᾶν, ἀἀΒ ἀυχοῖ 416 Κίσομο αἴθ γουβολΐο- 
ἀοπανεϊρο Ὑ οἰβιοῖθ (ἀοὐξοβ ἄοη ΜΙ δοθοη. ἱπὶ Ηϊπημη61 Ὀδίταπηξβ ρδπιθοις τγουᾶθη 
501] (Ερι. 8,10), 88: δα ἰθῦπθη, ἰηβοΐουη [516 διβσθβαηᾶὺ τ ρθη (νοῦ ΘΟ) 
πη 5616, 8 ᾿ δὴ ἀν Κίνομθ ὑπῦ πη νγ]8 οὐ ἢν ἀ16 ΚΊροίιο βοσρὲ; ὑγόπη 
αἷο ρ]οοι. 8]Π]ΟΖοὶδ ἀᾺ5. ἸΘΡΤΘΙ, νγὰ8. 461 16. ἀοἰδὲ ὅἢ ἀπ8 αὶ πᾶ χὰ 118 βρυϊομί, 
850 Βπᾶ τίσ: ἄοον πίοὺ ἴἤσο Τιρῆγοῦ., (Δα ἢ Κὔπποη τῖρ ππθ αἰ Πῆμηομθη ποις 
Βομϑ α] ον νουβύθ!]θὴ 418 58. βἰμᾶ" ἃ, ἢ. ὑπετ Ναΐαν Καπη ἀἰθ Αὐὸ απ ἢὰ5 
Τροίθθη ἀν Τϑμποηθη πιοῖύ ΒΘ ῃ δι, οἷμπθ ἀ8}0 5ῖθ. ᾿π8 π᾿ Βομἐ ]]Ιοοη Ταΐοη (Ὑ0γ1- 
ἤρθη) οὔοσν βομβπηαίχίσου. ΕἸΠσοθαηρθη θῈ ΒΟΒΒΟΙΌ ππδπηϊρίδοι απ ἔα, ὑπᾶ 
πηΒΡ6 ΕἸΠΌΠΔ απ ρ ΒΊΑ δύ πίοι βίαν σδηιρ, 516 βοθ θ ΠΟ Σ᾽ ἀδνχαβίθ! οι. 415 
βΒῖὶθ ὙΠΚ]ΟΪ 5ῖπα: 516 βπα ρυθηχθηΐοβ νου ον θη πἀπῇ γονκοιμιηοη. Βοΐ ὈΠΒΡῸΣ 
ΤΠΔΟΡ ΓΒ ΡΘΏΠΘΙ δ ὙΝΟ]1ῸΝ 516. ἨΠΒ Πηπιο θο τ ροι ἀπ χαπὶ ΤΉρΡΟΠΟΥΒΑΠ νου στ θη 
ὑπ ἀπ8 ἄπνοῖ ἴῃ να βομἤ ΠΟ θ πη ΚΉΠ 8 πὰ ἀἶθ στὸ σὰ 5ἰοι Ἰοοίτοι. 

79. «. 6 Πᾶπιοπθηῃ βἰπα πϊοϊιῦ νὸὰ Ναΐαν 8ὸ υῦβα, δποὴ πἴομξ, νὰ Οεϊ- 
ΒΌΠΟΒ. πιοίπὐ, νὸν (τού 50 βϑβοδ θη χατῃ (ἰαρδηβαῖχ, βοπᾶθυπ ἴμν αβίαπα ἰδὲ 
ἀἴ6 ἘΌΙΡῈ τπρὸβ ὙΥ Π]6ῃΒ : 

Παντῶν τῶν δαιμονῶν κακῶν οντῶν τῶτῖι θελήματι αὐτῶν διαφέρει ἐν αὐτοῖς ἢ 
καπκι ἔστι γὰρ ἐν οἵα ἢ ποκιο σκληρα ἔστι σεύρῦς τὴν τῶν ἑται θν τὐτ. 

Οὔν 01} 4110 Πδπποποι ἀπνοῖ Προ ὈΟΒα λοι. ὙΥΊ]Π]Θη Ὀῦδβθ εἰπᾶ, 5οὸ ἰδὲ ἄσοι 
μοὶ ἄν Ὑουβο Ι ἀοη πο (05. Ὑ ]]16η5 πὶ θη οἰπχοίπον Τηδιν Δα! ίοη. ἀπο αϊο 
Βοβμοῖξ ἴπ Ἰπποη στοομῦ γϑυβο θάδη: ἴῃ πιβ ποι οη σὲ ἄν ΤΎΙΘΌ χαπὶ Βὕύβοη ΟΡ ΠΠΠΠΙΠΟΡ 
8 1π 8πθ᾽:, Ὅ{01 518 8415 γουπυ νγοβθη ἔγοὶ βἰπᾶ ἀπ π80}} Ποηκρη απὰ ([6- 
Β'ΠΠΠηρΡ' ἀπΐον Οἰπδπ 6." γυβο  θάθη βἰπᾶ, [0)85 Ἰνονγοϊβῦ ἀλ8 ον ἀὸς ἨΘΥΓΗ: 96} 
Ῥυϊηαρε ταΐὲ βίοἷι βίθυθη πᾶν (ἀθίβεον, αἴθ ποῦ 5ΟΒ] ΠΠΠΊΟῚ βἰπα 818 οὐ οἷο." (1,0. 
11,20), Αὐοὴ ὅδ᾽ βο]ῖρ Πίοαον κἄπιρε! ρορθὰ αἴθ Ἰιξνθυίβοια Πομρο, 418. οὐ 16 
Τὴ πιομθη πὶ ἴπτοσ Βοβιιοῖν ἀθη Ὕ Π]16ὴ Οοὐΐθα ἐξέοπ ἀπ ἄμθ ἢν Ναίαν πῆγα, 
ἴπ ἄδν ΞΟΒΡΙ σόροη (86) αἴθ [ ΑἸΠΘρΡ ΟΡ δέρῃ δ180: φυνθπη β'6 (ἰοξέος Ὑ͵Π|Θὴ. ἐπα, 
ὙΆΓαπι Ὑ ΡΨ 516 ὅ8, 616 Κίτοο ἡ’. ΔΒ] ΟΝ οἷα θουγθίβοπᾶθβ Ζουσηῖβ! (τ τηι- 
ππιδυ βου ΒΘΥγ618). 

80, 1. Ῥι.. «ς: Ὑπὸ τὴν γνῶσιν πιπτει κοινῶς ἢ τῶν σωμάτων καὶ ἢ 

τῶν ἀσωματῶν φυσὶς μονὸν δὲ νοερὰ εὔτιν ἢ τῶν ἀσωματῶν φυσις" ὁ δὲ ἥξος χαὶ 
ψόξρος ἔστι καὶ νοῆτος αλλ οὐ κατὰ τὴν ἀσώματον φυσιν. ουδὲ κατα τὴν ἐνσῶματον 
φυδιν. 



ῷ 248 Ἅ. ἘΠΑΝΕΚΈΝΒΕΠα, 

"’ ἰω5. νοὶ ἰοον ᾿ὶ Μὲ ρμο οἱ -οιοδυΐ Κορ οἱ οἱ ἰονδν .ΒαΆς 59. Κ᾽ μὰ 
ϑομδ δ) ἰδ Μρυλν υ μοὶγ τον ἰγοὶ --- μαι [9 οἱ 9} ὡοραας, 

οι ανοιπ ὅδις αϑδοΣ ἰϑομθοο ΘομοΣ ον ράας Μῃ0 βαλας γ]..5 γαυϑί ᾿ιϑυρολθο 
᾿ϑίο . ᾿ϑμαγὸ ἰϑῶδνν ὁμάϑιοα ιν αλο κὰ. μραα .ἰοιδαγ οιαρο γα 9. οὗ ϑιορθιαο 

ϑν μδυΐ δα δ ρῶς γαρθο οἰγρδ. οὐ δον βαὶς "μος Ὅϑοι 

«αὐὐἱ σου τοῦ οἷς. [νον] : ᾿ϑογεθ δ τ μὼ ἰἰαανε9 ταῖς 5 ἰγρίνα. «85 ς 

δες (οἷο δ δ. 50) ̓ ϑῥο .βαλΐςςοο Π}γ 9 βου Ὡϑιοδοὶ ὡΣ μ. ποιοαι 

ποιόν μῶν. οοιοναν τ οἰββομο Ιραϑὸ δυο ὶ «οοἱ ΠΣ ΞΥΝῚ ΣΟ ροΣς, «-» !μο) θυ 

᾿ϑϑμάθθῦ ϑρπο μαχλθν ἰδάθν ἰοο. ἰμυοῦ μᾶς «ἰ Βαῖς. Ην }.9 ΟΝ 

εἰἰομβας ἴω. αλαδοδαο μοὅοο τῷ ὥϑρ ὀμπν ἰδδορ ζϑομθηπ ὁο ᾿μαλοϑδ 

πϑιοδοὶ νορ ἰθῶῖν οἰνον βὸνν νοῶ οἱ τοοδοΐ ἔκορ, οἱ αϑοι μα. ἰϑιὴν 

ὁ κῶς. 9ο. ς δοο τοῖον ᾿οβλας οὐδ τον) ἰδϑαυξϑο ολοδ οἱ» 

ἰοον !} μὰ. Μ᾽ 5 ΝαΘ μδοὶν οὐ ς κ9) κϑΡΘΣ ομορνον οϑἹο οιδεδις, ᾧσο οιδουτ 
ΝΜμοο οἰδιδς, ἰοῖδὰ ρ βι9θοὶ τρᾶας |}» ἰκκ9 οἱ οὐδ» ΘΒ» ράας "γ» }μ9 »ἱ 

ὦ βοῦν δ, Κκρν μοΐ οδνγ ὕορο μβαῖς 50) ἰκλοδν ὁ βοαῖς 50 ΒΗ) μιλϑδο 
τοῦ θα οο κοσ ἂγ [βο.5.γ0 τοῖα. ἰγον ὁ «οοδδιν βϑδθοο : 1) ὡοὸ μαϑαϑ ῥοο μβααϑ 

ΟΜ φὥνοο τ υρϑι} ὀμϑν ἰβανιανίο ΜΝ) (ϑομϑὸ βοῦϑο τἰβρ} τον σρέθο οὶ 
ιϑοῖν Ἀμ ΟοΣ 59. ὥοο οοἱ ἰδαλρονο ἢ οδϑιο 90. βϑλθδοο ἢ ἰοῶᾶν Ἀἱ . «ϑοΐ- 

μρομαῷ υδϑς 5. Ῥρο ὁ σα οὐ ἰμϑν ὅοο. (οοἱ ἰβ Ῥερ ὡ μμρ- 

Σϑοῖν. ϑοδδιυ πῶ υοἱ οὗνο . ον. οδἹ ο οδδοςν καλὸ αδαϑδ ὧνο. νν 

μ5) οοῶν. βορὺ. ὁ δὰ ῥὅογο οδύξτος, 90] μϑίο. οοβνο ον. οὐ δ κϑοι 

«ΞΔ! ἰδὰ μάϑοοι μϑρθ [μι15) νον ἰϑαδιϑδι, οὔο. ᾿ϑθια, κρον.ο τἰμο κ9οὸ τὸ μδματθ 
δοβο,Σ οπ θς, οὐ πο ἰδωυρυΐγ ἰσμαο 5 μον Μ ϑοῖο μὰ) 
λοα αθ δ λνο μοι ὅλον ἰΐομθας (ὐον {ιῤ39]. ρϑς τΠυδολδ δι ρν υςς οο οοι 

ΝΜ δλϑο ἰοιδν δα βααςςο μα οὶ Ἀ,ϑὶν. μον. βααςςοο μὰ οὶ χὰ. ἈΙϑίο 
οϑο «κὸν ἰθυαα, ὅδο εὴῶο ἰαδς, ὁοο Μ) ὡοο ἰξα δα δὸ οὐδοῦ ᾿οὐνϑο οο᾽ ἰδ. 

ΝΟΣ σον. «οἰν ὥθμο βοαῖς, μὰν, μοίο. οἱανοῦν λοο βαλὰς ρος ἢ μον"; 
ιϑομδι  αὐαὥο «ϑοιδδι μα ἘῊ ταῦθ οῦνοο  οομθο τὺ τ ΔΝ οὐ ιο» 

μϑο ωδοοο μον ορρ .ο ἰκο5 οοδδι ο οἰγῶ ὡς κϑομσβναολθο 

.Θλοδ θ μὰς ὁ θο) αϑο ον, ροῦν ὁ μκςς ἰοιδν ἰλομθας λοὸς βδοδμμοοο 

Θδογο εἷς ν ροο οἰμοοῖν μα}. λομαγο δοΪ φοδοὶν οὶ κοι, δυίουυ γῶν, Βδῃ αλοο μὸν ἰοιδν 
βαϑα9 λμμςοο οἰδλαθαν ὡθο οδωξϑ φὸν αὐ : ογοδοὶν οἱ ἰοῦ" ΩΣ αὐἷΣ ὦ. 

"καῦαϑ δυῦνοο οιδδα σιν ἰδϑνςν οἷς οἷς, Νυὶ σμμον ἰδ οἱ ς ἰοβν. θοροῦ σον. μοὶ 
δο ἡμβὺ βᾶδος, ἱμϑν ἔχον μευ μὰς μαῦγθ - μβᾶδο, ἴμβο ὑμαυδὶ ὀρθοὶ ϑὶ 

τ5:" οἱ δ ἰοῦ ν σοι : μον οι ἰγο. ΝΘ ώομ᾽ »οἱ Ιἰϑαοο μι, ὁο, τὼ εἰμοοὶ. 

ἴδρις οο ἰαΝ ιν να το. “όμαοΣ ἰδϑουν οἷν. διΐνασοι μοὶ. οἷν. Μὲ} ὁμκοΣ ων 

ΔῊ Ὡς ὁο᾽ ἰϑὲ «ὀρῶν μοβνοῦ ἰλαλλα ϊο ὁμιὰο Ῥκ ταν Πυοῖο ἰμβο Ι5ὶ 
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ΟΡ͵]δκέθ ον Εν] πη 8. πη 8.18. ΒΟΉ] 988 θαρτοινὺ βἰπᾶ αἴ6 θεῖα θηι ροπδηπέθη 
Ναΐασθη, ᾿πβοῦθυμι τπᾶπ ἅτ|8 ποι αἴθ Βομῦρέον  ΕἸρ τοι πἀπὰ ἅϊα Ἐἄγβουρο (οὐίοι 
Κοηπθη ἰοῦ. {6} Ἠϊπηπι6] δυχε] ἰδ μα (ἰοὐΐοβ οὐο,  (ψ 18,.).. Αποὶ αἴὸ 
ἘΚ τρου]οβοι Δ 656} θηποπ Θἰπϑπ6}" απ πη ορβομίθη ἄρῃ (ἀἰΔΌσΙ6] γότὰ ΝΠ] ΟΉ ΔΕ], 
Ὑῖ8 ΘΠΟΪ 1 ΠΠΒ 80 61 ὈΘΒΟΠ΄Θυ Τηιν] απ} 08 65 οἰπσθίηθη ουθαπθη.. , ἔχ- 
Κη η Β Ἔ]Π1ρ᾽ ΔΌΘΙ δὸ παν ἀδ8 ἈΠΙΚὔτ ρου] Ἴ Θβοι, πἰοιῦ, ττῖθ αἴθ μοι ἀπῖβοῖα 
Τιοῖσο πποὶπῦ, 16 Ε]οΘπθηΐα ππὰ α16 Βύθεπθ; παϑῖπ, πὰν αἰ6 ὄνρουϊοβο Ναίαν -- α16 
(ἀδοἰβεοβνγοβεπ παν ἤσοη ΑἸ βία ππρομ ππα 16 ΔΙΘπβομθηβθοοη --- ἰβὲ οεκοηπίμϊβ- 
ΒΡ, νγ6 1] 816. σοπὶ Θομῦρ ον ἀϊ6 Αμ]αρ ἀον Εὐκαππέπὶβ οὐδ] θα Ππαῦθπ ἀπὰ ἀατοι 
αἴθ Πρμτοη σὰν Κ Ο]]Θπαπηρ' ἴῃ 1ιν χὰ ἰγοππθη. ο(ὐοὐέ ἰδ βουγο!] Βα] κὰ τνῖο 
ΟἸὈ]οἴκὺ ἀον Τὐρ]τοπη πίβι ἃ, ἢν ΘΙ ΟΥκΘηπῦ βοῖπ οἷρτιθ8 πΠῸΠ65 Ὄ δβοῃ ππᾶ 8165. γομ 
1μπὶι (ἰββομδ θη ἴῃ 8]18ῃ βοίπθι Βθϑθμθηροι, πἀπᾶ τσ δηᾶνουβθιξβ νὸπ ἄθπ ρθ- 
ΒΒ θπθι Ὑ ὅβοι ἀπ 5 βοῖποι ΒΟΒΟΡΙΓπηρ, βοίποη ΟΥ̓ ΒΠΡσαπρ θη. ἀπ βοΐίποι ὙΥ απάδυη 
νοι Δεῖν κὰ Ζοιν οὐκαπηῦ, ψνῖθ 85. ἴῃ ὅθι ΒΟ ΠοΙβέ. ΟΑΡΟυ πίομὲ πδοὰ Ατὲ 
ὅν Ἰεὔτ μου] οβοη. Ναύαν" οὐἸτοηπὺ (οὐ β[ολ (--- ἀπ σᾶ δι ουκδηπὲ - υπᾷ ἀϊθ 
Κῦνρϑυϊοβοαθ ππᾶ 16 Ἰεδν θυ] οπθη Ναΐαγοη. Ὧϊ16 ὙΘΥΠα Ἔνγθβοι ΟΡ ΚΘΠΠΘΙ 8118 
ον ὙΕΥρ ϑΙομαπρ, ον Ππθυβομοπηρ' ἀπ ἄδῃ οἰπζοῖποι Αὐύθα, ἴἢσὸ ΕἸκαπηξηΐβ 
σού νὸπ ΟἴθΒΟΙ σὰ 6ΠῸ} ὙγΟΙῦΘι", 516 [ γ θυ αββοι ἶθ886. ΤΘΕΤΒ πη ΟΥἴζοηποι ἄβηῃ 
οἶπθ δπᾶθνθ, ψἄμνδμα ἀΐϊδ νὲ ππα δ αἶβθ, ὑσῖο δῖ6 ρΌΒΟΠ ΘΗ η. τνοσάθῃ βἰηᾶ, απ 
νγ85 ἀἴο Ζυϊταητ ἴηι Ὀσπρὲ, ᾿πὸὲ γουθονρθη Ὁ] δέ, (οὐὲ ΡΟΣ 18 πῖομ! μ6- 
τϑησὺ τπιπᾶ 41881181})} δὺ ἀπο βοῖπ Εν κθηπύμῖβ 65. ὩΙΟμ :; 65. 18ῇ ἴππὶ ρσδπα ρ]οίοι, 

"ἢ ΒΟΒΟΒΕ που ὙΌβομ 5 ΟΥθηποπ νῸΣ ἴῃτον Βομῦρῥαπρ, πϑοὴ ἀουβ6 μοι ἀπά ἴῃ 
Ἐν βίκοῖο το , 6116. ἴθ. ἀϊο]ι ἱπὶ Τιαῖνα ἡ] ἀούα μανο ἴομς ἀϊοῖ οὐαπηὺ (96 τοι, 1, 5). 
Βοίπθ Ἐπ Κοππίηϊβ το]. δον ποῦ γοὰ αἸοβοη. χὰ ᾿μως Ὀῖηρθ, δὲ οὐϊγοππῦ 
ΒΙοἢ τιπᾶ νγὰβ ἴῃπ προ] ΘΟΝ. Ὡ]Ο] 50, Ὑγ18 516. 510} Θυ θηπθπ, 516 τνίββοη πἰομέ, 
ὙγΆΓπτη ΘΙ τη ἀν Ομ δ πηρ' ὑγαγίοίθ 88. χὰ οὔδπ ἴθπον ζοῖ ἶπὶ ΑἸΐδηρ, ἡνᾶταμῃ 
6" α΄ἴο86 ὝΕΣ ἴῃ ἴσον ἀνὸ ροναῦρ Θ000 Φ88ν Ὀοιδθὲ, πἰομὲ τπθὴν πἀπᾶ πἰομὲ 
ὙΥΘΠΪΡΘΥ, ἀπ πηχϑμ] ραν ν]161 δηᾶονα Ἐαρθα, ἄθπη 85 ὙΥ ἴββθα ἀον Ὑ Ο πα  νζοβοι 
ἰδ ΘΠ ΟΙσνγουῖς, Ὀ18 α16. Ὑο]]Θπάπηρ Ἰτοιππιῦ. (Ασομ ποθ τσ αἴθ Ἰσ ρου ο]ι6 
Ναΐαν" υπξονορὲ οὐ ἄν Ε]ςθηπέλ8 μοὺν. αἴθ Οὐδ δ, ἴα Ατὲ, ἄδβ γε:- 
᾿8 1 π|8 απ ἅϊ6 γογδπαθυτηρ; ἄθηπ οΥσὁ ρ]θίοῦ ὑγϑᾶθν ἄθη ΚῦνρουΠομθη Ὑ 6Βθπ, 
ψγ6 11 ον (ἀοἰβὺ ἰβῦ, ποοῖι ἄθῃ Κῦνρθυϊοβοη θβθι, Ὑν611 δθο} γοπ ἴππθη 7665 δπᾶ- 
Ποἢ ἰδὺ ἀπ 56 8116 πϑὸ Ε]κοππίηβ, (ἀοαδπηίτοη πη ͵Θυοα πιπξου οἰπδηᾶον 
γουβο Ἰθᾶθη πᾶ; [ἢν Ὑ Ίββθη 1Βὲ ΘΒΘΊΟΝ, ἄθηῃ 685 παὲ οἴπθη ΑἸβδηρ ἀπᾷ Εοτύ- 
Βομτὺ χὰν ὙΟΠοπάσπηρ, πάμτοπα οὐὐ ρον ἀὰβ 81188 οὐβάθθη 1δὺ: οὐδ, “8. 
Ρ]οἰομὺ αἴ (ψ 82,.) απὰ ἀὰ δῦ ψν]6 αὶ Ὀϊδὺ οὗο,", . 

81, |. ἴεν Οαοὐῦ πϑοῖϊ βείποπι θβθη οὐοπηβ πη γον 1ΠΠ 85 ΒοῖπῸΣ 
ΒΟΒδμέπηρ πᾶ βοῖπο υἱοροβέδ! ἐῖσθη Ὗ οἰ βχοὶς ΟΥἸκοηπξ, βρὲ ΟΣ ἰτῃ ΕΌΙΡΟΠΘΘΗ : 

ος γιγνωσκει τὸν θέον ἢ τὴν τὴ φυδσεῶς αὐτοῦ γνῶσιν ἔεχεὶ ἢ τὴν τῆς πολυποι 
κιλου σοφιας αὐτοῦ γνῶσιν ἣι χρηδσαμενος ἔκτισε του πκοσμουο. 

Απᾶτο Ηδηβομ νυ λοπ Ἰθβθη βέδίῦ ἐχτισε κοόμους --- εκ. τὸ πᾶν. 1 Πὸν (ἀοᾶϑηϊκο 
ἰδὺ ἄθυβοιθο, τῖθ τυ Οὔθη οὐκσε παῦθη, 1)6Ρ, ἄδθυ αϊ Εσ]σοηηξηῖβ ἄθ5 ρῦξι- 
Το η Δ Θβθπβ μϑὲ, ἰδὲ α16 ΤΡΙπι δ 5618, αἴθ βίον βθ᾽υβὲ ἀπ 488 Ἅ716 8116 ἸῃγῸΡ 
Βα θμαηρδπ οὐ κοηπὲ: ἀν αν ον ἄδη Ξομη Κοππὺ πἀπᾶ θυ βομπ, (61 8]10ἷη 
ἄθῃ Ὑαίοσ ᾿σθαπί, ἀπᾶ ἄν μ]1ρ;. ἰοἰβι, ἅδον, ἀἴ ΟἿ μοἰπτηπΐββα ἄον (οὐ οἷ ΟΡ Του βοιθ", 
ππῆ 516 β6]υ8εὺ Κοηνὺ Ἰκοῖῃ Μθηβοι, πὰρ οὐΐο5β (εἶδ ἴπ ἴππι, Ἡαρθροι αἰ, Εν- 
Κοπηξηΐβ ἅδ᾽ σϑίομοη ὙΝ οἰβμοῖν ἀούξοβ πιῖρ ὅδ: σὲ αἰ6 Ὅ7 610 βοιιαξ" βέδ]νν, ὑνόπῃ 
δαὶ πἰομὺ γο]]Π]τοηπηθη, βοπᾶθνῃ βονγοὶν 68 Ὑ ΘΥΠ απ νσοβοι. τηῦρ}10}} ᾿ϑύ, 80 0ἢ θη 
γον ἴροα Ἀσθδίυσθῃ ἴγὶ, βουνοὶ 8186. πἱομὲ ἀσνοι αἰ Ὀὔϑοη Τωο ἀθηβομδίξθη 

ΑΝΗΩπἀἸππρὸι ἃ, Κι ὅθε, ἃ, Τ7{85, χα δε! πραπ, ΡΊΗ],.-Ἰεἰ, Ἐ]. Ν. Β΄ Βιυπὰ 18,.ν. 32 



ΩΝ 50 ν΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

ἰγόβας ὀβνουν ἰβοοίδαν ἰδιῦλ 9 ρὸν λαγαου θο) βυοθο οἦμπ αὶ Μ᾽ 15} προ. νο εἰμῶς 
μαναϑ Νϑδδο οδϑαδὼν ἰδδιρ,, οἱ τοῖν ὔολος. ορϑν ἰοιδαν Ποῦ «ἱ Μ] τ Β οἱ 

ὀβλνϑϑ οἷς ϑἱ σοι, οἱ οοι διὸ αϑοι γόνος. δάσο, ἰξϑο λαμ! ὀμϑὺ οἱ τοῦ». Μοὶ 

εϑοιλαιλοκθὸς, να ὅλας, 11} νοΐ οοβνο "μι Ὁ βάβϑαο βμβαϑ ΗΣ .ομραςς 

ὧθ εἰο μον ὧϑ κἰ μαγα9 Νὰ οδαα τὴϑ] ἰδὸω τ Παώ.5, --- 

νοἶνο αϑοι ον ὡο οἰας λον. γ5 οι αν» ἰἐουλϑν ων ὡο ἰο τιθομβΣ ομναϑ δο δο 
δος, «οβαο οἱ αογο ὐγονλᾶς, υοἱ «κῦνχο. ἰδραςς οο οὐ ορραν. οϑομμο οι 

Θιεθϑα. ϑομθ κ» βο.. δι νι οο βοὴ δα, μὸν μεθ ὁβς τϑορς ἤἤθμο ΟμΑΘΣ οἱ 

(5) οἰϑον Ὁ οἰσορυ ἰβανυ. «ὔῦϑι λα γο να 95) ομβϑββο. υδδοῖνμο Ι οοἹ οι." 

Ἐϑοδμο }} βαρϑαβϑιο ἰδδς κὸν ἢ] ζῶιον Λῶας νοις ςς βοΐ τϑρθοὸ ἡ εἰ οὗἱο 

να βου μενα ραϑν ] οὐ. -οιασα ἐ . μοὶ οἷΝ ΝΗ ὡς κλϑιλυϑο «οίο 

ϑιαϑας- τοι Δ δου ἰμο διρω τϑϑ [οἱ ο ὥσϑιαϑα εἰωΝδαν οἱ ασι ἐν 

ιϑϑμθ ἔομββαο ολααϑῦο ἔρμος ποιῶ, δ ῥλον μὲ τἰοδιαο ᾿ϑα  ἀζῦνο πῶς 

Ι" ᾿5α, θοῦο τἰοῖδαν οἱατιν ἰαωλ : ομακοαϑο δωμθ ἄβο μνῃναϑαϑ 

ἐν ᾿ς 9 μὸ ϑνομν οἷν οὗνον . ϑομας ἱ μας ἡ ΩΒ οὐ 9 μϑοϑδο 

τὺ Ἀδς, ὠοασα ἐς .κόμδος Νδλδο μὲς, Μὲ (οἷν ρῶν οὐ τ ςϑομαξιον οὗν ὁ ἐμθιοον βολλθϑο 
ιϑίο ἡ ἢ. μα λς οϑοδυΐ μδϑα ἐγ ν μολυν . κῶνον δ, Ὁ οϑον ἰβο ἰδ ον [}} «οἷο 

δος, κϑς μον ᾿ϑᾶϑιϑιο ἰυροὶ ομς ὅθμβο τοῖς Νϑομιὶν ἰααοξθϑο ἰδδν αϑῦ 99] 

τμαῦαϑ ἔλα οο ο. ἰδδαϑὼν ὑ νον ὃ. ϑστον ἰρο τών αὐ λο φΦφΐν ἢ 50 

νοωΐδλο ϑθασο ᾿δοοο Ναρϑο τἰόομο Νοδοὶ σα τον «ϑοῦβλκας ΙΑὉ ὧν 6,5) 

αϑο ἴα: νᾶ τϑὶ οἱ οοιΣ το κ ἰδ ἰδααθο οἱ λον. «Ξϑὶ :βαο 

μῳς οὐδ . αγαο μοὺς ἰυδλθοδαο βὶ ἰυδοςς Ὁ ὑ}) οδνιον ορϑ ϑαΣ ἔομαϑαν ἰμακο) 
ἰνασ  ἐ ὡ μμυΐο. μιθὸν αν. ̓ ς ὅθι βοῦς ὦ τῷ μαγαθ. ἰδ, μμϑ ὥβρο μ.} 

αϑο πὶ. (οι ᾶτδιν μόος μὰς, ἤομυου. ομυοςο ἰοδν ᾿ς μὸν ὡς .Μαγαο οἷς 
γον; Βμο μομἣι ἰδ :29 0.9 εἰδχ]ο (5) «μον αὐ ἰομεγο ομοῦδι μου 

᾿ραϑα (ο ἐβαυμβϑρο ἰγοὶ μϑο :βακοο κυλϑθ 2) ἰγαβιν ἰοῖν Με; ϑοῦθμν ἰλααοεθ 

κλόλόδάλο θοροῦ ο :ς5 ἰκϑὴ ἰμούδοσον ἰφϑογο ἰκϑὸν αν μϑν τὰ. Μοὶ; ἰαταλῶνϑοο 

«μοὶ Ὡ } 8 ἐμλ5 ἰγορον οἱ σοῖς, υομθα αθλο δῶν γ9 τ λοὰ { ἰόρραςς λαὸς, βοὰν 

βοῶν ἰμϑροῦ τον οἱοδα δ. κὉ δδακρ  Νιαμπ ὡὸν ἰδο ὁ - ὀμδυὶ ἰκαιλα,οὶ 

ας Νωὺϊ» οὶ ως τοῦθ οι ἰδῶ μοι ὦ ἐο μος Ν9 ΜᾺ, Ιβαῤα. 

διιανν ομδμΐ τον ορο εἰδραθοο μοὺς βαλϑο ἰαυναον. ὥλϑῦ Κ ἰλανας ὅΝ0) 

"ϑἰο ἰβαχ ροΐνον ἰϑμα οἱ μὰς ἰδύρον ἰἰαλοςθ ὁοΣ μὰς τον ...ϑ} ὀῤοιοο 

δας ὁμδωΐ χ. [Δατλα,ον.. (οὐ οτϑῦο ἤαϑα, δας [15 σο.) ἰδισήοια. ((α56.6) ὧθ 

125, Θοδνο. λα θοΣ ὁμιῦ λαιὸν, «5 θα λ αἰ (δομθ Ἀϑιο Ἀμαῃβ ὡὸ ἰοῖν μι ὧο ἰδλα 
ἰοῦ" Ἰδδαϑαις μον, δ ἈΚ ἰοιδὰν οἰδοδϑιθν μὰ. δὰ ῥθοο. (οιβὸν ὧΣ. πὰς 
τῷ. ἔμϑρο ἴασις ῥο Ῥδδαρολ  οθον ἈδΟ κυλαϑ} ἰδαννα,οΙ οι ὃ. -οὶ μα 39 

βμδογ ᾿υγοίδος. «οἷο βοϑοι δου οῦδοΣ ϑον μϑ ἰδωμοδλο κῶν οΣ ὁ Ἰὰς, 569 μεοὼ.ο. 
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δε ουπαη ον ἀυβροϊύβομε Παῦθη, 516 δυοθπθη ἄσχοι αἴ σρίομο ὙΥ οἰ βοῖξ 
Οοείοβ δὰβ ἄον 610 πᾶ ἴπρὸν Πορίονπηρ ἀπροῃ ἴῃπ, ἀπ ἄθπι θεῖοι ππὰ ον 
Εδβουρα ρόσοι βίο ὑπ 4α5 ἀδησο --- ἀπβ 8110 ἄθπι οΥκθπποπ 86 βοῖμο ΠοῚ- 
ΠΙΘμ τοῖδ, απὰ χυγᾶν 665. Θηἐβρυθο θη ΒοῖποΡ ΑΒΙτοβὸ ἀπ Βοῖπον ΤΙ ΠΠι6 1} πμ 

Τῖορθ. Πῖὸ Εὐκοπηξηῖβ βοῖπον Ναΐαν ἀθον ᾿ιδῦθη. ἀϊ6 ρΈβομα πο  όβοι ἴῃ (6. 
Ἦθον 8116 ἘΠεκοίηῖβ οὐ μα θοσοα. Γπνν ββομμοῖδ, ἴπ ἀν" ροβαπιπηο]θοπ δἰ πηπιπιηρ (05 

Οονοίοβ, ὑσθππ 485. πΠΑΘΒΒρΡΥ ΘΟ ]ΠΊο6. Τοῦ ἄρον ἤπποπ ἀπΐρο]ῦ, 

88, ἰ. ««(. Ῥαροῖν Το ρθπᾶο 56 Πρ θβαπρθι. Ψ}|1 ΟΣ τη8 χα ἅδη (4610 πη} 1550 
Ἶθμοι βΒ6] ρθη Εα]τθη μα μ8 δι ρο 6 Ὲ: 

Μακάριος ος διὰ τῶν πραγματῶν αἀποδειξιν τῆς του θέου χάριτος λαμβάνει" 

μακάριος δὲ καὶ ορ διὰ γνώσεως περι τουτῶν ἐξετάζειν δυναάται. 

ΤΙΟΒοΥ 5611; ἰδὲ σὰ Ῥνοῖβοι, ὍΣ τιπὶ βϑίπου δηδαποντᾶθη ΑΒΊζοβθ ὑπ ΒΘ ΠῸ 
Ἐυστηπ κοῖς νΠ]οὴ 1π Βοίπθηῃ Τηπότθπ οἴπθη ΨΙΡ ΠΟ οη Βοννοἷβ ον ἀπαᾶο (ἀοὐίοβ 
ππᾶ ἄδι ἄρῃ Βίορονη δα θονγθνίθῃ ουγίρθη Εἰ 6] 1ρ]ςοῖ ἢ οι ρ ἀπρῦ; νοῖι ἀϊοβοπ (Ἰξου, 

ψοι ἀοπθη ΔΌΠῸ} ἴἰοῖι ρογοῖοῦ Π806, Θπρίδπροι 5186. Βόμοι Π1Θ ἰὴ ΡΠ οἰτηπίβν 118. 

ΟΠ ΒΠΡασπαρ απᾷ Προγσοιρέον Ἠοβηπηρ [ 488 Απρο]α. ΞΘΠρ᾽ ἅποῖ, τον ἴῃς ὧδ. 

Ἐνκοηπέμὶβ ἀἴοβο Πίηρο οὐξονβοιθη κϑυη“. Δ φυγοῖθον 6116. δῦ 8611 χὰ Ῥγοίβθῃ, 
χουν ἀστοι ἄϊο [ππὶ νου !Πθθθπο Ὑυπαμΐ, ἄπτοι θοδιδπαϊρο ΜΙ οαϊ τοι, ΒΙΠΙβιια απ 

τοῖν αομροῖ, γότι [τσέπη προ υ  νῈ, Ἰοποη ΘΠ ΘΙ πη ΠἾ58θη. (ΟΣ Το ο οπ ὟΝ οἰβιιθιῦ, 18 
ἴοι ἴὰ αἴδβοι ἹΚαρίζοπ 8ὸ ἀρ ρα, δα ρ βομυ οἴγθτι τἀπὶ δαβροϊορὲ παρ, Ἡ80}}- 
βΌμοα Δι} --- ΘΠ ΟΣ ὅποι πἰομιξ 80. Πποοὶι βἰοῖρὶ 16 (ον, 1π 6πὶ ὕδπ]ς Βοῖπον 

Ἄβίκοβο ππᾶ Βοίπμοῖς ἄονυ ἢ]. (ἀοὶδὺ 6π8 (8 θἰτηηῖββθ ἀπϑαββρυ οι] οι. ΟἸ ΘΙ ΡΥ, 
Απῇ χνοὶ Ατὐΐθῃ οαρεϊηρι πϑτν! οι. (8. Ν᾽ Θσ πα γοβοι. 616 ἘΞ πραῖ οἶδ οἴητη8 ] 
ἄστοι Αβίκαβο απ έπαϊαπι, παπὶ ἀπάθτη ἀπτοῖι αἀἰὸ απδᾶθ (05 (Τοϊδύοθ. πὲ μας 
85 (ἰοξὲ ἀατοῖ βοίποι οἶδ ροοομθαιὺ (1 ον, 2, 0) ἀπ ἀϊο Απιρθη φυτὸν Ηουζοη 
τηῦρθη 611 τϑυάθη οἷο. (ρα. 1, 16). 

88. «. θὰ γειβίδπα δῦ πὴϑ σΘρΌ})6η, ἀδηῦ Ὑν Δ ἄθπ ΟΠ ὄρ ον βἸδαθοι, 
δ πεοιθὺ ἴθ ἀπ ἀανοῖ ἴ6 Βο γβοιίαηρ θυ Ἡδυιπομπῖθ 68..4.115. ποῦθπ ΠΗΡΟΥ τος 
τπἀπᾷ Πυροπαϊραμρ, [15 ΜΠ χα βορου ὙΟ]]οπάσηρς Κοιμσηθα: ον πῆὺ αἰ 656Πὶ 

Ῥίαμπαο πίομὺ νπομουῦ, Βαὺ κοῖπθ Ἐπ βομα]α!ριηρ. 1)88. Ἰορ ἴῃ ΒΌΙΡΌΠα οι. 88- 

ΒΟΒΡΙΌΘΗΘΗ: 

Ἡ πιστις ἐστιν ἀαἀγαϑὸν ὁ εν ἀρχὴν ἐν ἡμῖν ἐτεϑὴ ὑπὸ τοῦ ϑεου" οδηγει δὲ ἡμας 

εῶς τῆς μελλουσὴς μικαριοτητος, 

ὙΤαμάορατοβ ον! ! ΑἸ165. πίοι ΕἸΠπο ἹΠΙΡΚῈ ποῖρὺ ὑπ Δον (απ) 815 
ΔΕ πο , οὲ ἰδὺ 78 Τιρρϑηβεσϑῖν ππᾷ Τἠοὺ ἄρον ὅ6616. 16 ΝΥ δβθὴ οἰμθ Ὑ ονβέαπα 

-- ἄϊε Τίοιϑ --- πᾶρθα ἀαοῖ ποῦ Ἃ88 (Δα ΠΒ]1ον δ, 0485. ἀπ8 (σοῦ ΟἹ ΘΗ ΠΤ. 

Ὧον ΟἸααῦς ἰδὲ πᾶμπ]οι ὅδ5 αν, ἄ88. ἄον ραίθ οὐὐ 815. Ηδποι ο8 Τιοθοπβα 

Ι ΠΠΒΙῸ 6018. πὶ ἄον Βομῦρξαπρ ταϊδσαῦ, 65. ἰδὲ δα ἰῆνοιι Πουζθη βΘΒΟΒ 6 ΒοῺ 
ἀπὰς , Ὑγ61}} ἰπ ἅν ἊΝ δἰβιιοῖν (ἀοὐξθβ 18. Ὅ761} ἀπτοῖ α16 ΝΥ οἰβοῖ (ἀοὐὺ πιομὺ οτ- 

καηπηΐο οὐο (1 ον, 1,31). ΠΙΟΒΟΡ τὑπ8 γὸὰ Ναΐαν οἰ ρθη  τΉ] 1016 Ἴδα} Ἐν ὺ 

ἀπ ἀατοι βἐαξομνγοίβοι [Ππξουνίοῦ νοπὶ Β᾽Ομ θασθη. γος ἄστοι. ἀἶθ Εὐκθηπ πῖβ 

ἀρββθίθοπ, ἀπᾶ νου ἄδ ϑοιβοη Ἡ’ σὰν ΕὙ]κοημ ηἶβ ἀο ἘΏΡΘΙ; 186 ἀσνοι αἷς 
Πα Ὁ ἀπῇ ἄδ5 Πα]έοα ἄον (ἰδροία Ἰκοπιτηθη ΜΓ 80. νοῦ, 8 ἀδ8. 56 1106 Τήσῃῦ πὴ 5 

δα ρος, ἰον δηἀοπίπηρβυγοῖβα, ἄορι ἴῃ 8110Ρ ΨΟΠΠΚοιπτπ ἢ οἷἐ. Εσδῖν 16 π05 παΐίν- 

1 μη ΟἸααθθηβ, ἄου ΓΘ θοπβα 118, 58} ἅδν ψαῦον ππὰ ΘΙ βυρορογοπθ ἄθν ἸΒῈΡΙροΙ, 

ἌΡταμϑπι, ἅϊα Ὑ͵ΔΒσμοΙΣ σαουβῦ, βοιινγθαρ 510. τη βοίμθ. ψουμππ ἴον αἷο 

82} 



202 α΄ ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΙΙΟ, 

99, ἤοιου χῷ ἀθργ Θίους νεδαθ ϑα δ κῶς μαύρο ἰραῦ, μϑο Μὴ. κιὐῤαοδιαιο 
Μυαϑο ἰδ οιλα, οι ὅλαθοι ἔγονθνον ἔδιοι ὁ ἔα δια κο ὀῤναν ἰΐμν βαάννοο, Ωρ βὲ μδϑα 
ὐθῖο :ροιμϑὶ μϑα ἰῷ ίομον {μϑαϑο μοὶ οϑὶ οἷ ἰμυ Ῥω κι βαλοὼ μὸ 
Βα μομϑ' σοῖο. τωσὴν ὰϑο ἰμυο μῶν ῥθο Καϑἂϑ ὁ δ ον ρβαθ ον .οὸ 

ἰδιούαϑοο μα. ον ὰσι Ἀυμοὶ ϑϑω 9) οδαίο οὖν (Θδοὶ᾽ο τεῦ τοῦ δ ΩΣ ἰϑ.ο 

θα» οδάϑος, αν γο ἰϑίος. Ναϑὶ [αιλανοὶ, γον, ον. ἰανυ « 5α ν ὑνο 
ΒΩΣΧΑΊ ᾿ϑομαῦ οΘ.) και θδνϑο τῦϑο Ἰ3 ἀϑϑὰ ας. ἰδὼν ἡμαν οἷν. καθὸ τοολαο 

-ὰ ᾶς μὰ. - ο :3αρ οὐ; ἰδ ϑοιοαΣ ας ἡ οονοῦ». δδλδο μὰ 

βοῶν τὰς ἔμβολον τιδανςς οἱ ἰιϑια ὁ μον υὐϑὶ ἤγθιο. μΞ) κϑοΐν. φίλον ) βαροᾶϑο 
δ 5, ΠΕΣ ἰδω.5 μὐοὶ! ὀρνο Ὁ ΝΣ Βϑϑίο οἶμον ΡΥ ΜᾺ βαῤὰ. 

ἱμω μῶς. ὀβνο -  ἰομδο ᾿ρακιο το οὐομϑοῦ,, αὐ οἷν νον [5.365 ὀδ. 
ἔθ. ἰΝῶχκο 030} νοῦ 5. ἐμὲ ὀρογ ἰδέραϑα λιοοὶ ἰίαθαδας ἰγοὶ ῥὼ δυο 

τϑιβ ἰοῖν δ ὡς ΜΙ ρόμρῦϑα ἐο ἰδονθὶ ποιδμυ Ἀδο κιλθ ομϑὶ ορθο 
128}: ῤϑιθν ᾿ς ϑ,δον οομδνοι» βοαοο τ ὁ μὸν, ἰ9} - ϑοιίακορο Νι λϑαϑ  μ5 οὶ ἤλονοου 

ΘΟ. ὥὔϑαο [κῥϑος, δον οἱ ζα οι» οι μυμο ἰνϑα.9 ομααοο {1}|ι20) νοΐ (ϑοῦν) 

ὥὔὥϑο μλον, ὧο νοἱ ϑϑ; 5. βμοίο .τρα ύδας 5. 9 μυδρο βοι ᾿ὼ. 

ἰδθαον οὶ ἴδιας γλθο δορθ ονον ᾿οίο μκϑοις. ἰδορὸς ἰδ "ὦ ὧν φῦροο 
ἘΣ 55 ἰδμο ΟΝ Ἰο,, «οὗδυο τμ ωμο. δος κοᾶϑ) "ιις ὃ. ὄομϑο 

οἱ ον Οὐ αο «ρον μα. οἷα. ΟΝ ρα δ οὐδορο ὁοο υμαὰ, 

οἷ. δοΐγ οον ἀ.θον.ς, γλδϑϑο) «Ἱ οο) «αϑίοδναοο βαγαο οὐ» ως ( ορβαϑ. βα3) 

μαι -ὩΦὩςΟΘ  Κοβο» ἰϑολαῦ ὐρρολοῖο, ὀβο, [οορθλοο ἰϑαϑϑο [οὐόι -- ἰ[ϑαραβιϑο (βκαϑὸ 

ματι, ὁ ὧς ἴϑομ ἰδυυοΣ χὰ. μα μο ἰδαρο ἰδ γαρασδοις, ὀοι ρὥνρσσσο ρῖθοΣ 

ὀμροςθ ὡς β᾽αϑο ἢ} Ῥρο μὰ. ἰδωγαδλαϑδσϑο : [ϑοδονς μομ ἴμμβας κωοόνο : μα νοῦ» 

οἱ ἰκϑοιν εἰδγαβαθοο ΝᾺ Το ἰμοβα ἰδϑιλδὴ ἰγοὶ ιοαλοοοβα. ὥθαομμο μϑα ἐ ωςςς 

λας ἐν ναθοθος κραῦ, ἰδιυγαδαῦοον ἔβαθν «οὶ μὰ. ιϑοῦνιον . οὶ συςς οἱ μα ὁ 
ας. ω5ο), οὗν. ἐπϑλοναθο ὁμπ ἰμαμον οἷο ΜὲΙ)Ὅ[ἔ ᾿υ πο ματα υνοὐ» 

«5 ἈΠ) »Ἃ. κἰο 9ϑἷν. ὅσον 9. μιὰ ἡ μοΐρ ἰκαυΐο . αγαρυυοῦν μωἡ ἰμὸ αν κὸν 

Δδ. κίε 9} ἰκοϑαϑας), μὼ5. μακροῦ, κϑροῦοο.. καϑι κι! Νοος ̓υοῦν ἰδοῦ 

κλλϑϑολο βϑανς, οἷς κανμ μα οἐμνοο ἰοον ἢ! ὑμυδϑον .Ἱ ἰμθκοο κυ οοὴ ἰμιραθ, 
-Ξ μοῦνο. ὁμαϑοιῦ κάϑοαιο [ρα.9) οϑἹ ἰξβϑιρο. ῥαλᾶυ μορμο μὲν οἱ «ϑ «οἷ. 

μὰ οὖν ΝΑΝ ς ὕραιι δο σαὶ Βα ἰμβιρο μοῦνον ὥο οἰἰομθας αν.9 ΜΙΝ ἰρραὸν 
124" δ ὕϑοδμο ἢν ὥο . μ βαϑιο βαθμοῦ μὰν. θυ τοδο; Βαροασο, ἰοδιλθο [9 ἑμμα 

βμμοο οὖν. ὲΪν οοΣ αὐοοΣ “Ὁ ΩΣΔΟΣ οὐ ᾿ς. οο οὐοίδαν [Δα ουλονς, ΝᾺ ΔΑ. Ι!. μονο 

Θλα θμο ον ἐλαγαο υμοὺγ [(αϑινς οἷο. Νυΐγ οὐοοις τραϑοοῦ β μον. ΟΡ; , Βαραβιϑο 
'δαὺ ὥϑῦο ἔφραδ» οὐ ἊΣ, ἰδανμο ον!» ἰαὰ ἰμόο τβμαθοο ἰο ὡνρϑο 

αὶ Μὲ. μεγα νοῦν ἰἰασι ἐ Ιβιουδϑο  [αϑομοο ἐμαν, ὦ οῶϑ σρο «[κγα μοῦ; 
κὶ ϑσδι «Δ αϑιοι ϑοβν. ἰϑομο ᾿πιϑῦλοο βωλιθοο βῴςϑον [βογομοον μμ3) οὶ Βαδι 
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ἐχρουίβομοη ϑίθυπθ, βομθαΐα τὴϊξ ἄθα ἀπρ ὅθ (ἀοἰβίθβ ἄθῃ νγθίβοη. ΘΠ ὔρῥον, 
ἄοη ανυμ (65. Δ115, νοροινέο 1ππ ἀπποϊοπα ἀπ ἡπυῖμ6 ἴππ ἴῃ οἶποι" ΟΠ ΘΠ ΠΤ απ 
ἴπ βοίμοιῃ Ηδαβο Ὀονίσίθη πη γὸπ ΠΠπτὴ 85 (ἰΘ]οπιηἶβ ἀον συ κα ρου ΒΘ Πρ κοῖς 
δ ρέδηροθη. Πίθβον Ο]αῦπθ 6 σορ ἀθπ ΕἾρ6] ἴπ ἀα8 Ηδιι5 65 ἸΚονπο] 8 πα ὑγῖ6}} 
ἴῃπ ἄθπ ρτόβοι 5᾽πιθοῃ [0161 χὰ Ἰᾶββοη; Θαμοὶ α16 ΒΘΙΘ παρ ἄθβ Αμοβιο σδίθη 
Και δὰ ἴππ ἀἰο απδᾶβ 65 (ἰοἰβίθβ μθυα, βὸ ἄδβ δὺ' ἃϊβ δνρα ΒΘ Πρ κοῖς ὀσουθοῃ 
αἰντ. 88. πιορὶπὺ Επδρυϊαβ τῖῦ: 96: {Πρὸ ππ8. ὈΪΒ σὰ" φατε ρθη ΒΘ Πρ ἰκοῖο", 

84, ». ῳ. 9. Η φυσικὴ ϑεώρια ἢ δευτερα ολη συμβολον ἐστι τῶν ἀστέρων 

τῶν τὸ τοὺς εν ὅκοτει φωτίσαι πεπιστευμενῶλ. 

ΑἸ]68. ροϊβεϊρο βομδποπ αἴθβον Ἰζὕγρθνυγοι αὶ ὃπ8 θη 4 ἘΠοτηθηΐοη, ἄδβ ὁ βἐοίβξ 
πα τοι Εν ]κοπιη η]β συγοίδον Αὐτὸ ποηπέ, δῦ, ἰπβοΐθσπ νἷν νὸν Ναΐαν σπρ]οῖοι 
μἶὺ ἄθπι ϑομαθποη ἄθι ΟΠ ρἔππρ' πηα Ἰῃτον Ἡδυπηοπῖα ἄθη Ομ ὕρ ΟΣ Ἰθιηουσθη --- 
4115. ἀπβον Ψογβίαμπαἃ ποῦ νου πμ]κο]ν ἰδὲ --- ἰ, οἷ Ο]ἸΘΙΟμπῖ8 ὅθ. ΕΠΡῸΙ 65 τ23Ὁ 

Τλομέοβ, αἴθ ὃσ ὉΠ ροτνίβοι ϑέοσπθ ποημῦ, ἄδην 516 Ὀνΐηροπ ὑπθ σὸπ ον ΕἸ ΠΒ ΟΡ ΠΙΒ 
Ζῦχῃ 56] ρθη ΞΟΠ ΠΘΠ]Π]ΟΠ . 18. 18π86 ππ8 νοπὶ 1161 ἀθι' ΤΠ» ΒΒοπ οἷ χὰν Εν- 
Ἰτοπηΐπῖβ ὈΣΙΠρδη, 80 ἰϑὺ αἴ6 βΒἰομέθατα Βοιορίαπρ σὰπὶ 761] ἀηβηθ8 Παθ65 Τιθποιίο 
δα ἄθ ερθ ἄδθν (ἀδυθο ει ρΊτοῖ", ἀπ χὰ. νι πσθ Εἰ Ἰτοπηΐηΐϊβ δα ἐχαβεθί ρθη. 
»οϑπομοῦ ἄθη Ηθυτη, ΔΒ βοῖπον ΒΘομσρίαπρ' πᾶθυ 1ῃν ἴδηι", 

8ὅ. 1. «᾽ν Παντὲῷ ον ἐν τῶι υδατι βαπτισθέντες τῆς του ἀγιον πνευμίτυς 

οὅμης κοινωνουσιν, ὁ δὲ βαπτιξων αὐτὸς ἔχει τὸ ἕξλώιοὸν τὸ ξυφραινον (060 τὴς 
εὐυφροσυνης). 

ΕΠιῸ ὙΥΊΙΔουΙ ραηρ ἄον ἸΚούχογοὶ ὅον ΓΑ ]ΒΟΠ ἢ 80. σθηδπηῦθη 658] 18 πον, αἷο 
ἄϊ6 Τδυΐο γουνγου θη, τγ0}} (δ 5. ροΙδθσθ (ρ που ῖ80}16) Οοθοὺ ἀπ ἄρῃ ἢ]ρ. (οἶδ 
γον οἶπ8 ἀπ τνῖν βομοη ἴῃ ἄϊοβου δ΄ 6] 6 ψο]]κοπηπηθη. ὑγοσᾶθῃ ἀπ 16 Τ απο τη5 

. πἱομῖς. πἴχο. (ἀδρθη αἴ688. ΒΟΜ] πηπιθ ἸΚΘΈΖΟΡΘΙ Β60Π}16}}. ἀδι'. 86]1ρῈ ΝΑΥταβ. βοἷη 
ΒποΝ ρον ἤϊοὸ αι. δὸο βαρὺ δοῃ Ἰὐπδρυϊαβ: 8116, 16 416 Υ̓αββουίϑα!ο 
Θιαρἔδηροι 815 85 προ ὅ65 }]ρ'. Ο οἰβίθβ, σγορᾶθη ποὺ Ἰτη ἀπἀοπξαπρθυγοῖβο γοσ- 
Βυπᾶοθη. Πῖθβ6 Ενβε πρὸ ἀον απο ποπηὺ ον θσπο 4685. 10. (ἀοἰβύοϑ, 50 βερὺ 
Ῥδπϊπε: ὅποι τίν, αἴθ ἱν αἷ6 Ἐγβιπρο ἄἀθ5 (οἰβῦοβ πᾶθθη, βοαΐχοη ἀπ Ππᾶττοη 
ἄον ΚΙιμᾶάξομδ δ, ἄον Τυυ]ὔϑαμρ' πμΒΡῸΒ. [οἱ θ68; ἀθηὴπ τἷ ἸΘθ6η ἴῃ ἄον ἩΟΙ πηρ,, 
οἶπο βἰοπέθει" ρονοσᾶθμο Ἠοῆππηρ ΔΌΘ. δὲ ἰτοῖπθ ΠοΟΗππηρ" (Π ὕπι, 8, 551} ννοηπ 
Ὑ]Σ 8186. β6]θη, γοζα ΒΟ ἶθη ὑνν βῖθ ποῦν ΑἸβο, ἴῃ ΔΡΤΊβ6]Ισθη Ὀ]Ϊπᾶθῃ Μὸ- 
58 Πδπον, ΗΟ ππηρ ὑπαὶ ποι ΨΟΠοπάαπρ! ον αἴθε ἨοΙπαπρ πίοι 08 (ον 
πααΐο ππηχηῦ, μπαὺ Ἰκοῖπ ϑισοβ ΤΠ θη τιπὰ υνἱτα πἰομξ 56] νοσάθη, ἄθπη: ΎΤΘΣ 
Ι σ'δαθὲ υπᾶ ρσεἰδαίξ ψῖτα, τοὶρὰ Ἰόθοπ (Δ76. 10,1.) ἀπᾶ ὑγΡ. πίοι νορ Ὁ ΆΒΒΘΥ ται" 
πη (Τοἰδὺ τθάθυρΘθουθαι γγτ, ϑππι ὨΙομῦ 1ῃ ἀ85 λοι (Δοὔξοβ κοπηπιθι" (70}., 8, 5). 
» δ. Τϑαΐοπᾶθ ἰδ (θΡ, ἀν Ὧᾶ5 ϑγασϊοἰτοπθ Ὁ 68] παι" ἃ. . ἀν ἐδαΐθηᾶο ΡΥ οβῦοι 
ἢδὲ ἴδ απδᾶο 465 ΕΒ]. (ἰοἰδίθβ᾽ οὐ ΒοΙΠρὺ Καὶ βοίποβ Ῥυϊθβεθσἐαπβ ὙΥ ἀΒ80 5 ἀπᾶ 
ΟοΪ, βρεῖομὺ ἄθῃ Νάπιοῃ ἀν 'ῬΡΙπι νᾶ ΡΟΣ ἄδπὶ Τἀπιῆϊπρ, 50 ἀαβ ον ἄοπι Εἰὐγβυ]Ππρ' 
ἄ65 Οοἰδέθβ. οπιρεϊηρι. Ποιηπδο} πῃ ἀἴοβο ἀπαάθηραθα οὔπὸ αἶα απο ππα οἰπὸ 
ἄδ58 Ῥυϊοβέογίαπι πιο οαρίδηροη ὑοσᾶθη, ἀπβοοπομησιοη ἀατοι (685 ΜΡ ΥΙ Π|, 
ἄδα ἴῃπὸὲ 4858 {{πέ|ρυρίϑηα 68 Τιθῦθη8. ρἰδὺ, 4. ἢ. 448. Ὅ6] (65. ΟἸυτβέοπβίαπα δ, 
ἄστοι ἄλβ ἴα 56 616. Ἰππϑυῖοι. ἄστο αἴ απδάρ δγααίοκὺ πῦρ ὑπαὶ ὅπο ἃπᾶτα 
ον ηα]οἰτῦ; ἀοπῃ ἡ] βἰπᾶ οἷ Ὑ ΟΒΙρΘΡοα ἱπ ΟἸτ." (1 Οὐτ. 2,15). 50. βαρὺ ἔπᾶ- 
σία δὰ Καρ. 48: ,ἀἱο σὰν ν ]]Π]τοιηπιποι Ἐκομηδηΐβ ἀοσ ΒΡ οἱ ὁ ἰκοπητηθη 
ὙΧΌ]]Οη οὐ“; χῖν πϑῦθη. ἄθῃ ϑδαΐκ ἀουὺ οὐ ἀν. 



954 τ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

βαραϑιϑο οίο : μοϑϑβϑ ἴασ  ἀῷ [αϑ' βαροῖδο οήαιν βματν :ἰλαλιαθοῦ ἰβλαθο 

τοϑλν σοι ἱαξϑ ὥανῃς οἱ ον μοὶ; νοΐοι. ἰλλκαθαῖι ββακοθν ῷς Ἀν. κῶν βω υμῈ9}} 
ἰααδοῦν ο ἔβας ἕο λας ς ὅμαγ ομ ομας δὸς ᾿φλθυν κῶς. νοΐ  ἰδϑὸλο 
τον ᾿αὉ Οἰνδοας. ὀμήομ ὼς ὧδ υλκάλοας, μαιλιθ το οἱ δυίγκαν μα ρασιο 

εἰ ΠῚ ᾿ΩὍ. οι) οὐ! Ῥω ῥὸ βρο φουῦὶΐ {|ν}} -οαϑαῤ Ὁ. ν9 εἰδλο 

μου ββῶο οί 7 μοὶ σον οοοδ οὶ τϑὸῤ δα. ἰαλνος βὸθν --- τοῦ μονα, ὀδα. 

ἰθ τβχιο οἰο ἰοῦ αἱ τμῦδϑου τον κοῦλδ οὧοἱ ἰδασ, οδκαυΣ ᾿ασιδϑο 

θὲ τοῖν ἰδαυυοῦ οὐο ν ὦ} Ν "ὶ αλας 55) μας ὕδδο ἔξϑααῦ θα 

Ῥες ᾿ο βαδϑς ἀθὼ κὰν μ΄. τ ονοοθοο χὰ μϑδοΣ κλροξθοοο ἠαϑιῦ, ἀλλ, 
μϑα οοι μοίγ νοἰο . οἷν. «οὐἱ λα οὐδ ὡοο μι. »ϑ. αδϑόο οἷ᾽ 

ιφ4΄ δο ΠΙ οἱ ᾿ ἰαλοιϑὺ μωο ἐο εἰ :κ 3 ᾿ϑμθν Ιᾶο ἃ ::σαϑρμα. ὧὼ μω5 οουξς οἱ 

ψοῖο τΊθοοις ἰοον μοι λλους Ὁ ϑϑο (λϑβδο χὰ. ἰϑιδαὺν . αῖ ὁ ἤγμα ὡο οἱ λυ μο 1585 
Ιμϑὺ θοῦ μασςς ὡν μοὶγ οὶ άϑον οὗλον. ϑμαγο οὗν λὲν δι αιρᾶτν βὼ γὲ9 
.»1ο νομὰς »-- 9] ΧΩ οὖν δ.5 {[|οἱ τοι «μα »Ἂ. Ξ5.ιλ:λου “15 ΠΕ ΎΤῚ 

!»ϑῇαϑ δ ἐὰν οἰασμοας. Ὁ μας δ [3.9}} Θμάσο. μα δι ον τς 

ἐλαομθοθου [μυ90 155 κτ του. μοὶ Ὁ μοϑο ἰοϑν μοὶ ον ἰουμοο βάϑαα νους ϑξο:9 

εϑοθον ος οὲϑ αρανδςς, κὸν ςζοομϑα . 1πᾶ ἐς αυοὶν. ἰοδιαν κα ἱς ἢ σι 

Ῥω. μον 5 Ὁ] ποιασα ῤ νον αν Ὁ θα υἱοὶ» ᾿α} .μρααν ἰΐα οθνλο οὶ 
'ςς μοὶ Ῥρὸν ἀδεβ --- (οι ανιϑοορος, μὲ τ βχου ἰδέροο γα! ὁο -ποιολδον 
.ποὔδοῦ ϑοίδος ΜΕ΄ οδα, ὁμδι Βαλα... 9» ἰδαϑος, ϑῇ "5. ϑᾶ μϑ . 

ἡ λεδαθ 9 95}. ἰλαιιοομο ὼ κῶν. ᾿κδυΐ 9 βα ᾿ς οϑοι ιϑίο 

ὦ -ϑιοδ ον ρεροὸς μιοο Μὺ μ}} χὰ. -οαϑα  οἰδαυοῦ ἰδύμν μαθον ἰοὺς, κόϑασο 
Ἀν μα κσ ρος μοὶ Ὡοιοδοὶ μδϑα ἐγ. βοβν . ϑου α χιϑοοννο, {᾿ τ βκον ἰδυθοο υϑο, 

Φ' θρθο οομδι. 9} αϑο τὐδΣ οὐ μὰ σόν ον μβοος, οἷο 

)ο ἰβοιαο μ"ὸο "Ιου βθο ᾿ς Νά ὁμδωγ εἰδδουμβο οδὐ ἰολυὶ δ. 

οὔϑνϑν οἰδολαιλον δ δι μ5.1 [9 ὁμιδυὶν οἱ ὀμδιίο τ αραιοο [9 [ιανθδυδδοο 
125) τοὶ» κα , Θο ανο, αι γ ονοΐ τμιϑμνο [χοὸς οι ἡ (ϑοιδομθ 9. δὴ νοἱ 

» Ω  μέοδμο [Διο] α.5» }} Ποον; ολακν μὸν. βαὰν οἰ πον ὁβνων το οἱ οὶ ἰαμ5 

δυο αδ νιν Ων μον. ἰϑορο Ὁ. ανο οἰαρῶο δι» Ὁ] οἸαχυοοὶν 

Ῥρϑξν. μο "ν Μμιὦ[{ᾳ!8} -οιαϑα ἐν μοῖρ ὧδ οο. οἰϑοῦ,. ὀμομ ἕλος οί. ελϑμαο 

:λαλλιϑΣ οἷο ὅλας «(ἰο ᾿3|1505. «ἱ οοιν μοὶ βιωσς, ον αϑόν τκιον ἐδαθορο .»90}}. 6 οιοδο 
ἱκροϑοὰς. Μὲ τἰδαλοο υϑοξιν ὑ»ὲ (Θοθ ὡς τορι ᾿ϑίο τον ἰδυρθ ϑομ δὶ» κῶνοι 

Θἴβὸν ἐβολδδο,, μὲ. μδςς, βόγδὺ αὶ Πανλλοομο ἰγομϑν «ϑοιλαιοοιμλανς, αὐξϑιδαν Ὁ 

ἐγμιανι κύλιροο «ϑοιλούδθο δ λοι (5 }|5ϑςςς ςτλτιιλοΣ μμυΐ μαμο' μοὶ; νοἱο .λασρο 

ἐδώξθ ϑομδὶν ἰκοανον, . Ὁ) ἡ αν «οομαφῶν, αἷς τορος. χθοι!α ΑαθΣ ἰιις οοο δ ἠ 
᾿ϑιβοας, οἱ. ᾿οοὶ τλῶ ἰϑομκοον οἷν ὕομο ἰδσϑοο εὐ δ ϑομο τῶν οὐριο τἰοῖῶν 
ΤΣ ἐν »οἱ τἰδῶθὺ οὐ κκ9 ὡϑΣ «ϑομδι., ΟΥΞΣ οὐδὲ ναὶ ον. τθ9] τῷ 



ΕΟΑΘΙΙΤΒ. ῬΟΝΤΙΟῦΞ. Ὡ δῦ 

86. «9. Δκκαριος ὧς οὐκ ἡγαπηδσὲ τι παντῶν τῶν συμβολῶν τὴς δευτέρας 

γνωδεως, δι μὴ αὐτὴ τῇ αὐτῶν θεώριαν, 

ΞΘ] 1ρ; ΜΟΥ πἰοὲβ νου ρ ρΊ 65. γομ ΠῸΣ γον υροδηᾶθπὶ Ναΐζθῃ -- (Δο]α, 
Βορὶἐχ οδι' βοπβέϊσο τοϊσοπάθη Ευδθηρξον ---, βοπᾶθυη παν ἀἃ5 ΟΘΠ ΘΙ πη "18 Ἰ᾿ἢΤῈ8 
Εοῖθεῖσθα ΞΟΠ θη. 1160 μαῦ, ἀαγοῖ (85 ὙΣῖν ἀπι5υ 8 ΒΟΒΌρΓου. ἀπα Ὑ ΘΙΒΟΥΡῸΓ κου πθὴ 
Θσθθη. 4 Παὺ ποῦ Ἰοὺ ἀἴο ὝΥ 616 πᾶ τγὰβ ἴὰ ἴθτ 1δὸ "(1 Το ὶι. ὥ, 150) ἀπᾶ οβαοϊιοῦ 
ἄθῃ Ἡφεη, ἴπ βϑίπου Βομδρηπτρ Βπᾶθὺ ἢν πη΄. 850. πδηαο]} ἄν βοιῖρα Ἐιδρνῖαβ 
ἱσροπᾶνο [ ἄδνοι, οὐ αἴ6 1 πῺΒ 5108} γαρϑηᾶθῃ (ἰδαβη]θη. ἃτι8 ἀπβγοῖῃ Ὑ ουβίϑηαθ 
οὐδὺ νοι ἀοη ἸῃρΌ]η οἷοι νοὸὰ ἄθῃ Πδἄπιοπθη ἰκοπσποα; (ἄον Θθάδηκο νομὰς (ἰθπ 
ἘΠρΌΪη οἰπροροῦθι ἔοσβομξ, ἡνᾶταμι ἀΒ (1018 ἀα ἰδὲ πᾶ ψ͵θ Βαμα κύσπον ἰπ ἄθη 
ΤΘΙθη ἄον Ενᾶθ σϑυβίσθαὺ 1δὺ οὖσι“; 56. ξουβομθη αἶβο, τνῖ8 ον ἀονὺ βαρὺ, πο} ἄθιη 
Βοιβείσου νοοῖ ον Πηρο. Παρ θροη ἋΣ νοι θη Ἰ πηοηθη οἰηροροῦθηθ ουἸκοπεὺ 
5186. (ἴθβ6 ΠΙηΡ6) σϑπσ πα σὰν πίοι, οτρν παρ δοῖ πῖο ὺ ἴῃγ ΥγΑμεμοῖν, Τοῖχὺ 
παι χὰνρ ΨΠάΘΝ Οἷον πϑοὶ ἄθπι Βοβιῖς ἀοθ5 ΘΟ] οθ΄. Ἄοη ἄονὺ ἄδνδαβ Το]ροπᾶοη 
ΞΘ] οποσοὶ απ ἘΠ ΘΙΙτοῖ δ βρυϊοθῦ ὃν νόσου. [65}}81}} ψγ 0 ]]6 πὴ τὶν ἰὼ 56] υβύοι- 
ἀν Π06. Ααππὰν πγϑμᾶθ]η, πὰ ἀον ΒΘΠΡΡαοίβπηρ ἐθι]Β ΓΕ ρ, χὰ γογᾶθη: 9. 56110' Εἰπα 
ἀ16 Αὐππθι ἃπ (ἀοἰβέ, ἄσπη ἴπποπ σο!ῦτε ἀ(ἃ5 ἩϊΩτροΙ σοῖο" (ΜΈ, ὅ, 5). 

87. «Α΄. ᾶακαριὸς ος οὐδὲν μισει τῶν τη πρωτὴς ϑεωριας τῆς φυσικῆς 

ει μὴ τὴν ολιγωρίαν αὐτῶν. 

Τὰ νουβουροποπᾶθηῃ ΚαΡΙ 6] τυᾶυπῦθ ΟΣ ῸῺΒ γῸ} (6 Τἤθθ6 συπὶ ὙοΡρ πΡ] 6] 16 η, 
Κατρουπομοη βία σαν ἘΥ]το μη Π18 ἀοΒΒο] θη; ἁποῦ ὨΪΟΡ Ὑ}11 ὁ. πὴ8 ἀαροὶ αἷθ 
ΒΘΠρΡσϑίβαμρ ἄδσι Ὀνΐηρδη, 16 Τυαρ οἷν ἴῃ ἀον ΕΠ] ρ' ον (ἀοθοῦθ δα χα ρο]οη 
πἀπα οἰξνῖρ ἀον ΤΥ κθαμξμῖ8 ΠΟΙ ΠΒ ΤΌ ΠΟΠ. ἘΡ ΨΠΙ βᾶρθη: 56] 1ρ᾽, ΨΥ 850. ΔΟΙῺ ἰδὲ, 
ἄκβ οὐ ἀϊα ρομοϊπιηΐβνοα Βρᾶρυϊαῃρ ον Ναΐαν ὅοΡ ΟΡ πα νγοβοπ ον ἴαβὲ ἃ]8 
οἶπα ΟἸΘηρασαηρ, 815. οἷπ (ἀ]οίομπ8 Ἰοπο8. ᾿ιδομβίου. Δἤοβαπβ, 08 ΤΠΡᾺ 10118. 68 
1μοθθπβ, ἄθν  υπαμῆξ, ἀν Τ]πβεθυ 1 Π]τοἱ δ, 16 ΤΙΠν ον πον ΠΟ Καῖ ὑπαὶ ον. Βο- 
αἴ [πἰ5] οι ρ κοῖς, ἄκβ ἄδ ἰδὲ, ννῖθ 68. δῦ, δὴ (88 Ἰγϑὶπ ψογᾶοθθθη μουαηκαπη. 1)88 
Ὁ1165. ὈΠάΘη τπ5 ἄϊο ροἰδέϊρου. Δ οβοπ πο} ἴἤτον παἐ ν]!]Π θη ΑἸ]αρα νοῦ, βουνοὶ 
58 ἴπσϑθη πδὺ υΠοη 6. Ζυβίαπα Βοννα]νῦ ΠΒΡοπ. 850. βομγοῖ οὺ οὲ οὐοη Ἰζρ 6] 81] 

(180 ἔπ 88): ,(ἅοιν Βορ ἀθ8 Τιοθθη8. ἅθν Ὑ ΘΡμαΜΠ 1ι6ῖδὺ ΤΙηβίον ὉΠ ΟΒ]τοῖῦ πα 
1τὸ Βοβἐβπαϊρηοιῦ 445, ἀλβ 516. δινὶρ' Ὀ]οἰνὲ; ἄδβ δὐβί Ἰϑθρ]ϑιἐθδὶ α16 Εν]σο ἐξ η]8 
ἅδον Πυ πιε  οὐο.“; βἴθθο ἀϊ ἘσιΠἄταπρ' ἀονῦ, ἘΠΡΕῊΝ}}] βαρθη: 56] ρ, ὍΤῸῚ Ὡ]Ομ 8 
γὰρ ἀοΡ ογβίθη Εν κοημπῖβ ἄθν ΝαξαΣ --- Βϑη]8. 65. 5101} τἀπὶ Δθηβομοι οὔον ἔτ ο] 
οὔον Πέμπποπθη, αἴθ. 8116 815 (ἰδβομβόρίε (ἀοίθβ. πὴβ ἀδ8 ΟΘμβίπηπὶβ ἄθὺ ουβέθῃ Ἰὺν- 

Ἰκοππέπῖθ γογθ!]ἄοη --- παθὲ, ἡγῸ}] δῦ αἴ6 Τυδρμοῖε. πα (]Ο Πρ Πρ ΊςοΙΕ κοροη 
ἄϊοβθ Ἐσαροπ, ἀδιῖέ ον πίομὺ ἴῃ βοΪομον Τταρ)οῖν ἄθη Τἄτηοπθη β]οίομο, ξοπάθγῃ 
βΒἴοι δὴ ον Ταροπᾶ ον ΕΠΡ6] οἷπι οΙβρί οὶ πρῆπηθ, ΤῊ ἄρχῃ Κἴηπο Βαρὺ ΟΣ ΘηάοτΒτο: 

ον Ποθοπ αἴ προ] ὑχορθη ἢπτὸν ΤῸρ μα ππα Πᾶββθυ αἷο Ἰδτηοηθη ὑγθρθι ἸΠΤῸΣ 
Βοβμοῖθε; 8150 ἀνἴθι τνῖν πἱομὺ ἀ1θ Ναθαν ον Τξπιοποιι Πᾶββθη --- βἰπᾶ [6 ἄοο]ὶ 

(οὐΐε8 (δβομῦρ!θ ππᾶ δἷῃ βΈΡΕΡΘΙ ΒΟ ον ΔΒ] θἰύθη ΠΡ ἀπ8; βοπβὺ τηϊβύθπ ΨῚΣ 
Δ πὸ αἴα ΕΠΡΘΙ μάββθι. Ὅν 1: βυϊμηιηθπ Ὡϊομῦ ἄρῃ Βοινγαύζοσῃ ἰγοἷ, 516. νυ το 
νου (ον Ναΐαν (05 Βὔδβοι, τ᾿] κ᾿ Β. Νίϑηϊ, ἀδὺ 58 Ασομποηέθῃ ποπηῦ, βἸδαῦθη. 80 ἢ 

πίοιε πο Ονίρθηοβ, δι βἰ8 ἴπ 1πγὸν Ναί θῦβο βθβομα θη βἰπα, ἄδημ 68. βῚΡ ἢ 

πἰομέβ νοῦ Ναίαν Βῦβοβ. ὝΥΙΣ ᾶββθη νἸθ]ηοΠν ἴπγαπ ΑΓ] (αποστασια) ἅδ᾽ 516 
Ῥροί ΠΠἶρ ἄδπ Ὀϊοπβὲ Οοὐξοβ δυΐρορθθοπ μᾶθοι, ἄλ8 ααθο πἰομῦὺ ἕαπ ἀπ 510} 

1σοπι αινοη ΗΘ πίοιιξ σαϊκο τοι ἡ  ]]6ῃ. 

124 

125 



Ἔ 
958 Ἅ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ῬρομςἪ Νὸςς εἰθλαις οἷ} ομνα οὐ νοἱ τόμος ομαας βαχον μ,9᾽ο.. μ αϑν (οοἱ 

βῶναθ δ οὐνϑν οϑμιαθ μϑ) δὴ «ϑοιλα μλοομλοος., μιρολονς, τς ἢ} Ἀΐ «1.5 ομλαϑν 

«᾿μδοῖο υβοὶν μα ἐμμα ϑορίω Ἰωὰς μιϑννς, μῸ εἰδῶ  γοϑοῦς κι μῸ ἰονδαν 
θῖν ιϑίο μούνου Ὁ ὁ κλυβαῦο }} «ἰγο 1.5 ἀς. οὐϑ τὸς ὡ δε θ ε90. .(. εἰ 

ἰξομϑαςς “οὐ υλθοὶ ὡς ἸΝΝ ΟΝ [9 ἰΝῤοα, «νο᾽ ἰδ κ5 κι ϑο ΠΥ ΤῊΝ 

πϑαϑα ν᾿ μΟΡΣ εὐρτονμο μ. ἰδ, Βὰ λον μ6} ὡοιασα ξ ομοὶ ἔβα 4 ὑϑοααν 
τοὺ ἐδῶ τομαιβοτν ῥλοο ἀποδαΐο ὡὰ ν 1] ομαθυ 1ακο)ο ϑιοδιλᾶν. τῶν ἱ οοΐν. 

ἐκβι δ5. δῥὸ διδοὺ οὧὐδὶ ἰδιρ, οοι ἰδοῦ ομϑο ὑὰο ἢ μὄομϑ, δὲμν ράσο ρον οἷς, 
οορῦ αοιασι δα διὸ) αν ιίο Δα οἷν. ΝΩ. βοσδαλ. θαυ. οὐ» λοδαίο 
ορβ βίο μοδαίο τω. δ οα 85 [9 1 [Ὸ δος, 5 ϑνο " Βα. 
ἰϑῆδαο βὸ ἰδ ἐδῶ [ὸ τἰνρδο μγ ἰδιρν δον ἐν δα βδαο [ιαϑυομο 
ωβοια. τ. Δ. τ Δαλούγδοο ἢ"  ἀϑιὰςς. ομ5 υὐνο ΙΝ 9 μϑο ΜῸὸ 

δᾶ φο λό ἃ 5 ὦ δο ῥῶ μκο αϑοι οὐδι ον Νοο Ἀγ ββλίσοου οὐ αι» 
ἰγοΐν. ὁῶς μααθος, μ5 οἷο τ ρασος ᾿ο.,δ)0 ᾿ασμο (οοῦνν μιὰ δὰ 9. δὸ υὐὐδαϑδῦ 

ΟἹ μαϑϑιββὺ μοὶ «οορβ αϑδὶὶ τ άϑο }855 οἱ οἷο βαιὸν ἡ ροο μαδιτυδοο 

εἰδῶυυοῦ ἰἰα σαν μας ἐ μβορθ οὐονὸν. τϑῦσοῦ δοῦλο  μαροᾶτνο 5 ὁ 
μὰν (οι διτδ λον ἰϑκοο οὐν9 «οἷο μ]. μαῦρο 'β3'δΝ5 χαυῶὰϑ οὃς. ἰδϑϑο γοῦν. ολομοσοο 

ϑϑηβ κϑοῖν. ΝΘ ἀσο τ ϑομοξον ἰρθνοο Θομο αϑὐγίο οορδδς, ἕλῖθις ἔθ.» κου τβασρο 
αὐυλλῖο οΝϑλο οδομοῦο αὐνοΐο Οραςῦθο υυοὐν μβέδιςς ἡ [Πα οὐγδδο μν μὸν θα ῥμο 
-πϑοίο οἱ ιϑοιδβοοθ θα, λὰ.ν ὅμαθ κδυΐ ἰοοβνο ϑοδαν ὀβνν οἶδα ρει οοϑο οοβν9 ἐν 

πον ο ϑᾶ ἐ νον ορθ μδφ ἱκὸμο Μὸν οοὶ δ ῥϑοο ἐπ εἰ Βα ϊο οἰμοῖ .α 
«οὶ ἰαδιοοο αὶ ἰνϑα, ἴγο. ας. ἰγαϑο τϑ εἰμομ οβνιμας ἰδβϑο ἰδ οἷς 
βοῶ ιϑίο μοι ΚἈρο ἢ οὐ ὅκα νάϑομῦ τῶμο ρομβὶ ὁ μ9 (9) μα ἱ 
μμοὸς λορϑὶ μοῦ. Θδοὺ οὐ ομρο ἢ ἐδδορ ὐοιαιδι ἐθῶν τ ἰοὴν ὡο δου [ιαριν ἠ9) 

Ἐν ΠῚ το εἰν «αἱ «᾿ οἶδ μὸς πὸ ἰμομ --- ὧς οιαυνϑαθ (ϑοΐλ.9) 

λα το ἰρασ, δὸ ομ δὲν οοι : τὰ. ἦγαδο μι βόσδοογ βυυοῦ μμυΐο,. δνιαϑο ϑαϑα, μοῦ 

λαδϑααλο ὀΐλνϑϑ ἰμὼ βοδσθο, Ὁ ᾿ς Νοο ἰμολδνυδον Π|σ8ϑ.9 ἔρον μαϑο τ κθι ρα 
Ῥ ΟΝ]ο «ονολὶ ἰοδ δ Μὲ . ἐμραϑυ μαθὶ ὡθ οδνο . βὸῦ ὡ δ. Ἀν. οἱ οἶδα ὁ 
τϑαϑ τον κὺρ ρπὺ μὰ. μβαθο. ἰδϑαλοῦ μμὰ5. φοοῦ ορϑ ἰοδὰν κὰ5 

το οἷο μαῦο (αὐ Ἰμραϑϑ 9] ὀῆν ονθιϑοο ἰδ μὰς ἰγοβος Ομ ἰδοῦ 
««αϑιᾶτδω » μος, ὥομυο οὐδδιμας μϑς ,2ο βαὼν θοῦ Ἀὰ. δον. ΔΩ 

ἰλομδος οὶ μθοο : 65, οϑν οἱοι ον μάθοις ὅλαι. αἴϑοο τομώμον ἔμβθο αυθο αϑν }1} 
τον ΝΣ ᾿ολθ αλλ, οι Ῥ ὀμδείο οκτθαομον ο]5 ς5 τοβν) [.α5}» 

βοΐ. κῦδο Κ) τοῦ δ ον μΏ να οας μοῖς σῶν οο, οἱ ἰοαο «ομδοὶν 

ἰθοῤ τς φθιθο ἰγοὶ δὰ ῥθοο.. μι οϑνομα ϑίο μεσρο οἱονεὶ εἰδικῶν, ϑαθοι 
αϑἰο μὴο. κὰ} οδῶοο ὸς ϑιιρος μυΐγο μοὶ ῴβοος ϑϑλ νοὶ αῤνόν βι99ιν -, θοῦ. 9 
ἐοϑόδας ὃς τόρ μαὺγ μὰ ὦ αν ἔλα ἰδὲ κροα, οἴοα, μοίο, ΚΒ 



Ἐ ΛΘΚ. ΡΟΝΤΙΟΙΒ. ΡΗΥ, 

88. ἰ. «». ὙΠρᾶον Ἰοοϊκὸ σ᾽ ὑπθ ἄσπτοι. οἶπα 50] ρ γοίβαμρ ἀπ βαρὲ πΠ8, 
ὙγΘηΠ ΜΙ ὅθ Ταρομσϊοηϑὺ πίοι δαΐρθθθη, ὑγοσᾶθῃ ὑγ ὅδ ΓΔ6}}} 16ποι Εἰ- 
Ἰγθμη ηβ. Βοοη [ἴοι ἀπ θαι ρβυγοῖβθ Θαρ Δ ροα 0}15 αἴθ 56] ρος ΨΟ]]Θημἀπμρ; Κοιητηί: 

Μακάριος ὃς κατηλθὲ εἰς τὴν (πειροὸν ἀγνώσιαν. 

Β6]1ρ᾽ γον ἴῃ ἄοι" Ἠροίπίραπρ ὅον Ξθοῖα ἀπτοῖ αἴθ Αβίζοβα 80. τνοῖδ ροἸτοιηποη 
ἰδὲ, 1 ἄφι' δι' 4116 ΤυΡἸκο ηὐλ18. (ον Πίηρο {ἰβθουβοιυϊἐέοη μα ἀπ ἴῃ ἴμτη ἀδς Τήο]ε τας" 
ἄον Ἐν]κοπ 8. {60 8116 ΕἸΣ π η1886. Δα ΡΟ ΡΟ 5: Οὐ ΒΟΠπ δῦ 510} ἴῃ Ἰοπον 
ΑΒρΥυαπ δεῖ οἴπα Ἐπᾶθ, βαῖπθ (ἀοάδηίζοι ΤΌΡῸΠ 5101} ποῦ πΠ ΘΠ ἰπ Ἰ0Π 6 ΠῚ ρΊ ΘηΖοτ- 
Ἰοβθὴ Νίβθνθ, ὑγὸ 65. θῖν ἀονὲ οἷ ππα ἰκοῖῃ 116, σαι Ἰζοῖηο ΤΡ ΘΙ ππρ᾽ τπιπ Ἰκοῖπο 
Ἑορυπρ, ΟἹ βέθῃῦ ἴπ Ἰοποπὶ ῬαΠρθη ΞΟΠ υγοῖρθη. (6 ἄγνοια, ὅθι" Εὐ]τοηπεπίθ, νη 
δ 65. ἰγοῖπ Ὑονβ θ!]ππρ' ἀπ Ἰτοῖποη Εἠπανποῖς οἱ δ, ΟἹ ϑέο ιν δὲ ΒΟΡροβίαβο ἅος 
ΤΙΠΟΥ ου ΒΟ ΒΠΟΠθπ ππᾶ οοηὺ οἷα ἱπ 16 ἸΙολο ἽΝ ΟΙ το 68 ἀπ υ βου ΒΟ ]Π]οΠουι ΘΙ ΟΠ της 
Ομν. Τ)Δ5 ἰδὺ ἄδβ. δ]]ουϊοῦχεο δυβο ]Π!Ἰοβοπῆθ ὑπο ἀπ α16. Ὠδομβέα 6 ]]ρίτοῖο ; αἴ 
ἩΘΠΙρθα, ἄν ὟΝ 610 (ἀοἰκτοιχίρίοη, αἴ6 ἴῃ ὅοΡ Αβτθβο ὑπ ὅ6᾽ Ἰὐηβδτηϊκοῖς ἀυ5- 
σομαῦτὲ πᾶθοπ, ἄϊα. ὈθἸτοπηπιοι 50]}8ὺ ἱπι ΚΊοΙΔο. ἄν Ὑ οΥρ πρ] ΠΟ Ὠ κοῦ ἀπ Ψι- 
ἐπ ἀν] ΟΕ]τοῖ ἢ ἴὰ βἴο ἢ οὔνγαβ σὰ Βομπηθοίζθη γον (161 86] ρθη Ὃ ὁππηθ, ἅ16 ἄθη μοϊβυϊ οι 
Ἰζϑιηρἔονη. νϑυμοίβθη ἰβῦ. Τ) 1686 ὙΔΠΡΠοἿ} θοσοαρ πον ππι" α16 ΒΟΠΥΠ, βοπᾶρνη 
8116 ΠπεΠΠροὰ ΟΠ Σ  Π  Β6116ν, ἄοροπ ἡ Ααροπ [6116 ρονογῦθῃ κἰπας ἀπὰς 16 ἄϊο 
»Ηοβππηρ ἴπτὸρ ΒΟΥ αμρ" οὐροῖομ. Παθ6π, ἴπ 616 ἴον ΤΤΟΡ θη ἄο5. πΠΟΡΌΓ50]- 

ΤΙοῖθα οὐξοβιθθοηβ, αἷδ ροἰβεϊρα ΟΥ̓ ΘΗ Ρανηρ,, ρΘ Ά]Π]6η. δῦ, αἷθ ἄὰ δηθοίθῃ. πᾶ 
Ῥχοίβθα πα γοῦ 8]1ὸ ἘΠΠΌΠαπΠρου 2 Βαθο ρΒ ΚοΟτησηθη βἰηᾶ, (οὐὐ ρμθρ8 ἀ188 
Οαὺ 4116η, ἅϊα υἰϊβέϊρ; ἄδπδο! πββοιῃθοίξοπ, ἄσπρα! 

- 

89, [. «»..ῳ. ἴ{πβὲν ἩδΙ]ρον Ππαὺ αἴοβα 0] 1, 8 ΘΟΒομπηθοῖσὺ πηᾶ ἀασ το 
Π6]16η (ὐοἰδίοβ 86 βοπᾶποι, ἀμ οὐκ ητῦ Θ᾽ 8185. οἷηθ πῖον του. χὰ γογροϊ οηᾶο 
ὙγΟλμΙ αι ἴῃ ΒΌΙρΡ θη ΔΝ: 

περ ἡμῶν τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν πατερῶν ἡμῶν γεννηϑεν ανακαμψν οὐ δυνατιι 
γεννῶν αὐτοὺς οὐτῶρ καὶ ὁ νοῦς χάριτι πὉὙὉπὸ τοῦ θέου γεννηϑεις ἀνταποδιδόναι αὐτῶι 
τὴν γνῶσιν οὐ δυναται, καϑῶὼφρ γεγραπται" τι ἀνταποδωσὼ τῶι κυριῶν περι  πάντῶν τ20" 
ὧν ανταπεδῶώπεν μοι. 

Τὸ ΤῊΠ81} ἰδὺ ἴᾶτ, 18 ρὶθὺ πυγοὶ Θυυνέθη, οἷἶπο [6] Β]Π]106 ΕΣ ἀϊθεο Ὕγο1} 
πη οἷπθ ροΙβίϊρο (ρηΘαιηθ  Βο}16) Τὺ Ἰοπθ Ὑ͵γο]ῦ; α16 Ἰαυχέεσο οπηρέδηροη. σοὶ 
βιομοϊτηπίβνο}} ἱπ ὅ0. ΤαπΙ8, 56. ὑγιδὺ θ61 ἀπ δὰ ΤαρῸ ἴῃ ἄθη σαΐοη ͵ουίτθη, ἀουνῦ 
γα αἴθ ἄαπη νο]Ἱοηᾶοῦ. ὙΡ]. αἴθ Ομ νγοσθοι ὐἶθ ποθ ἀπ ἄρῃ ΒΙας οὔον 
ἄδπι ὙΥ Π]Θὴ 405 Τ]ΟΙβοι65, βομᾶθνη νὸπ οὐ ροθουοη πτονᾶθη κἰηᾶ (1 0}. 1, 1) τπὰ 
ψῖν βἰπα Κιπᾶοι (ἀοὐέο8. γγ8}1 νῦν Κίπαον. Ἃ6} Αὐξουβίθηπηρ' 5ἰπᾶ (Το. 20, 56) υγίο 
ψΨ 6] τη 11" τη ϊἴβθθη τὶν ἀθπὶ Ὑ αῖοΡ (6᾽ (ἀοἰδίθι" ᾿ΠΒ πΗ ΟΡ ΜΟΥ ΟΠ τ] χὰ Ιοϑοη 3" 
(Ηρῦτ. 13,9). 686 Τα κοημ η18 ΟΡ ΒΏροη α16 ἩΟΠΠΙΡῸΠ ἴπ (Π] τοί πιο, νου θοῦ ρβοπου- 
Ὑγεῖβα, βοῦοη ΠἴδΡ πὶ ΠΙΘΌΘΗ : 96} ΒΈῈΡ6 ὁπ.) ἄθη (τοίδὺ ἀν ὙΥ δἰβιδῖς πἀπὰ ἄοΣ 
ΟΥ̓ Οαρασυρ ἐπ βοίπον ΕἸΡΙτομηὐηἷθ. πα αἴθ Απρθη Θάσον ΗοΡΖθ οἷο, (ΕΡΒ. 1, 15) 
ἀπ 65 ἰδὺ (ον ΟἸδαθ6 οἶπο [Θέ ΖανουΒΙΟἢ} ον, δ, ἄπ πὰπ ΒΟ, μιᾺ ΟἿ 685 
ΡΠ σᾶτο, μα οἷποὸ ΟἨ ΒΑΡ τΠρ; ἄο8, ὑγὰβ πιὰ πίομἢ ἰδέ. Πΐθβον ΟΠθη- 
Ῥᾶσπαπηρ' σὰν Εὐ]κοππἾπ18 σχγορᾶοη 16 ἨΟΠΊΡῸμ βόμονι ΠΡ ραν ναϊρέ, ἅ6 581} ἀνε ηρὶ 
τἀπ Ρϑαϊαβ: ,Ἰϑπξοῦ 80, (αβ 1ῃν 68. ουϊδηρὺ" (1 ον, 9,4) πα ἄν ἩΘΥῪ ΒαρῸ: 
ἜΤΟΣ τη 16, ΒΕ] τπρῖη Υ ονῦ, ἀπα Ἰο ὑπαὶ ποίη Ὑ αὐον ὑγουᾶθη Κουητηθπ πτὶ 
μοὶ πὰ ψομπθη" (6 0]. 14, 28). 

ΑΙἠιβα! πρὸς ἃ, Καὶ, 5. ἃ, ὙΥΊερ. τὰ δ ἴππον, ΓΊΠ].τἬϊΕῈ, ΚΙ, ἮΝ, Εν Παπή 18... 35 
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958 Μ΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΈΝΗ, 

ἰαδ ἧς ς ορθοο, ἰαύρθον, ς αἱ ἰΝϑϑιανο ἐμθν τροοις λαϑο ἰονδὰς οδαδι ἡ 
ἰδ ΐγο. ρρβοῦ μον οὔ, κοῖς λον); κοῦ μιο μια γος. ορθο ὅκα. (οσι α αλθ 
λα Θομ θοιαν οὐ» ομαθοαθο οὐκ ὡὸ «ϑαϑαδ; [κα αϑιθῦ 55 θα μαδιο 
ἐλθδαν ἰλα σοῦ ᾿ϑᾶ ἐξ κ᾽ θμαθ ανοοιν σοι; τἰδωδθοδοο [9 ἰδραυβο σοὶ ἰδϑυ ον 

190} ἢ γ5 ϑ νομῶι, οὐπδοῦνγ ὁ για τα "". μοίο ασροῶ οὐκ ἀ ἰδοῦν ς 055) 
ΕἸΩΘΟΣ Ῥτο »ὶο μόθον ὡς βϑρνς μεὐ  αθ (ϑοιξαν, ἰδδαωυ μϑῷ "σοῦ «Ἄδα 
θα Ἀν ς μον οἶος, σοῖς, ὥσϑλο ἢ βοὰ ανν.» εἰν ΡρλΘ τβοον ὡ ὦν υγοήο 
ΘΘ᾽ ον ρλοο ρον «ον βαᾶϑο ἰδ νεροῦ ϑὅαι. μον ὃς ϑαδοΣ ὧο ἰγϑτβο 
ομϑο οἱ ᾿χκϑμο ἴον, πο κοὐδὲ ὦ. τνμλο ϑοιον ὃν. ς51 δέσουν. 9 «(τῷ 
ὦ θρθῦο,. ιϑοβθιρονο» ἰδδαὰν καθ σοῖο, ας ας μοοαθ λαϑρ μα ΐ. ῥον. 
βου ον. θοῦ ἰδαυυοῦ το ἔμ, ἰοδα μος «ῦ φθαάσσο . βοϑνοις 
ον Βοοῦ ίϑος, οἷς τ Νροο τ ϑοβλοι σαν. 5 τῶϑῷ οο!αραιλϑα. ὀΐι κτλρα 5.) 
νοΐο ἰμοι μα να. 9. οϑεϑ οὲϑ :ἰβοιαν ἰμα, κοδαο μ. ἰοβνὶν οδδι ραν. κ᾿ δ) 
οὗδϑ ἐὸ Ὡς «οὐ υκοὶ ἰδ μθ ϑομῖαλδν, σοι) οἱ (ϑομθα ἐν δαὶ ᾿ϑὲ μοὶ 
»ϑα οἰμαῦ. μα μουν ΝΒ γ μμὸ λα. αν ιϑολα δάσος, ὀιοξθνο . ἰμορα, 
ἰδαχοῦθις μαδιϑιν θα ὁ ἰθαιες οἱ βοὴ ἰιὅμον οἰδβοςο ἴτας 9.) βοααθΘ ϑδϑϑαν, 
υβοα.. »οωμϑὶ μὸ κϑ}}) ομδαιοϑῦν βμὶγ θα λ.5) ἰμοαδαυν ὧδ οἷο ςϑ». 

εἶθ. θοθας μδγαοῦ ἰυοβνο οὐρα ρτῶνοος μῦν .5}} θα βομοοθο ἰδωγοῖο 
μϑα » ἰδὅϊβοῦ 'ασαϑυ ἱδιρυὶ ας 9 90] - οὶ οι δ ο σὥϑβλδϑο μὲοὶ 
μι μὸ - ἡμὶν βα φϑγ ἰμοαδ δι ὡϑιϑονμὸ κϑῆ. οἷς κ9. οἷος μϑϑοῦ νιανες οἱ οἷμὸ 
ϑοῖς μμὸ γο. ομαθὺ οὐ οὐἱ Αϑῦ . Εοδ οἷν. ὥμ ἰοβδν υβθορο μαλ υΘΡΣ 
ΣΝ ϑοιδεεπ δας υΘοι ον» οὐ κααθ 55 Δ 
λοι ἰοὴῶδ μὸ ον οὶ ψοΐος. μοὶ ΝΟ Θρ) Οοὶ Ὁ ταδν οἱ ἰξϑὺ ςς Ὁϑὶ 
τϑὶ νοΐο. ϑρν μοὶ ὡδιοὶγ ϑθν 8} ς 3μ»ὸ οἱ ρευΐ νοῦ ᾧ οἷ. ἰοο. ορο ὦ ᾿9 

1ογ ἔμ Ἀοιθο μοθ] φβνοοο ψοΐο, δασῶν ἰδ) οἶνον ϑαϑια χὰ. ἐοδνϑ μὲ τ μϑοόμον 
«Ὁ οὐ ΩΞῈ Οἰλαλοας, ᾿ἰδΝιγαδασϑατν ορμαϑ. «ΞΔ μὰς μοὶ. θοῦ α9 ἰυϑα ἡ μοὶ 
ἰοῦ οδμο φ- ΜΞ οθ». καλὰ 55. .5Ν5 θοῦ. μμὸ κοῚ οιδϑαδυ 
τϑ ΝΔ5 βομθν ἰωρδὲ «οονα οο γα θο {νον οὐδοαϑνςς, ἰδόβαλν ἰδοσαο ἰοὺ. φαοδαυ; 
τϑ5 Ῥοῦνϑῦ κὔνοιο . ρβείο Κεοῦ νον. δον {{δι1ο βακοὺ .ιαϑορθο ϑσ ο μεὸ 

ἰδεῖν οἶνον νον ἐμ |λα το μον μια οίου ἑλως ἐδ ἰκαϑαθιον θα υρθλοο τ ξοροο βδιῦς φομοσο 
ἰκώθο οἱ μὰ. βιϑονος τοῖς σαν ἰοῦ; 15 859 ξρδοῦν αϑο όδνος, [Δ δι} } κὐϑοΐγ »»- 
ιϑοῖν. μὸν μοὶγ οϑϑ ἔγοιου, οὐλδιὶ χα ἰβῳϑν ἰδῶ, οὔδασ νῦν, ιϑϑλλο ς9 
εμδ} ϑομοομθ υϑαν κοῦ οὐ λθος 5} Θραιι ομους ωὐδὴ κ᾽. καϑαϑ λ.5 .5Ν 95 
ὥϑι τϑὲ νῶν Θὰ μοὶ Κιοὺ οὐ κμθου» Οὐν ομδΐ σμκκαθαῖ «Ἱ οιδανοῦγδοο ἢ 
ἘΣ Θο σοι μοῖοι οϑδθ καῤδοδαθοος, ἰοῦν ἢ" κθος, Ἀυΐμνα ομῦμοΣ 
ἔπιον [μοι δὰ 5 ας καυθδοΣ τβαύκιτος οι υϑαυ ον (3,150) μλ9 ὡ ῥιϑυΐν 
ΚΡ ΎΘΣ τϑϊθ ς ϑἰν μος οδανν μδλου ἐμ μα μάθο μοὶ. μαγαοῦ μοὶ μοὶ 
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90. «". «4, Νδοῖ (6 Ἡϊηντοῖβ δὰ (ἀοϊῦο5 ἴγ6, ἀθι' ὉΏΒΟΡ Βα ΡΟ ΠΟ ΌΠῸΒ 
(ἸΟΞΟΙΤΘοΙς 50. τόῖοῖ Βοβοποηϊεῦ παΐ, 5. Π]ἀδυῦ οὐ ππὸ αἰ ΟΠ ΤΊιοῖτο ἄν Πκ- 
τιοποπ; γ0]1] Πα ρΌρΘη. ὉΉΒΟΙ 850. Πρ Πππεϊοθος (ΘΒ ] ο]1: ἀπ ρ [Ὸν 5ῖ6 8116 Αιροτι- 
ὈΠΙΟΚΘ ρορθη. ΠΠ8, ἈΠῚ Τ|Π5 δΠῚ 86] ρθη ΒΟΠατιοι Ἰθηθν ὈΘ]ΘὈοη θη ΟΥ]ΓΟΠΠ Π15, 05 
ΘΠ σοι ΔΒΙ]165 ἄον Ἤοσμ 465 ΗΪἸπητπο] γθίοϊιθϑ, ἴῃ ἄον (ἰοοϊςβιυππας χὰ ἰπάογη, 

Ου παύονται, οὐ δαίμονες | ἐπιτιϑεντες τοι. γνωστικῶι και μὴ πλημμελην ὑϑς τὸν 
ψοῦυν τῶι ϑυμῶι παρελκῶσιν πος (τοῦδ τι ὧδ γνοίρος ψμειρελὴ (᾿ ιστιτῶν ἐπ" 

τῆς διανοιας κι απ ΟΞ ΘΟΕ. τὴν ϑεώριαν απὸ τοῦ νοῦς κιιδὸν τὲ τοῦς δαιμονας 

ουξ ελεγγει. ως συκοφαντοῦντος. 

ΤΙΊΔῸ Πὔν 101. ραν πρθη πἢ8 αἰ Πδτηοπθῃ ἀπροὶ αἴο Ἐ πποντρ' δὲ ἐ]ΠΟνῸ 
που μοί οι 815. ΟὟ τί" ΠΟ] βΒομα] ἀϊρ' τγΐσο. πα ποῦ πίοιὺ Βιιβθα σοίαπ πε έρη. 
Ἔουτον Ὀρίηρθη 5'θ ΠῚ5. ἸΠΊΠΟ" αἴ  ΟΥΡ προ ΖΥνΊΒΟΠΟῚ πι8. πὰ ππβγθη ΝΕΘΠβέοη 
γον Αὔσθη, ἀπ δ 8110 Δ οἶβο ππβΡὺ ΟΣ ΠπΉΪ δπ5 ον ἤπμο σὰ Ὀσίησθη ἀπ 
σαπι ον σὰ τοΐχθι, ἀαπιϊν υνῖ ἱπὶ Ὁμοῦ ποῦ 1008 οοἰβείρθη ομδπους ἐς}}- 
ΠΑ ΕΡ' νγοσᾶθα, 50 ᾿απιρο νὴ πο} ἀοὰ. Βοάνδπρονν. ἀοη ἈΤαμἢ ϑιορίθη. τπιπ ἸΠγοη 
ὙΥΙΔουβίαπα ροόρου ἴὸ Εὐ]κοπη δ οὐξοβ ποῦ χουβιῦγθη, {8} ἀπ8 (οὐ. πίοι! 
ἴῃ ψπμδουΡᾶτον απ ]ππρ ἀ68. (ἀοἰβίοβ 48. 1 ἴοπῦ βοπϑαθη, ὅδὅο βοῦροῖς. ἰθα 
Φοβαῖα; ,5611ρ' 5'πᾷ ἀἶϊδ, αἴθ αἴθ Αβίζοβο ἴῃ ᾿ὑν]τοηηὐηῖ5. θούγοὶ θη; ἄσπη 5. τηδοὶς 
65. ἱβποη Ἰοἷομε ἀπᾶ εἰ Κοιμπιοπ ὅπ ἄο᾽" ΒΟΒΙΙοἱΡ ἀν ἈΠ πιοποι νον ο]“, 

ΒΟ αβ ἄν ἀνϊθίοι Οὐπίανίο, ἀον 10 ἸΚαρῖθ6 1 ΤΆ] θη. 

ΒΟΒΙαβ ἄον Εὐκσαπρ' ἄθν οὐβίοη ΗΠ 6 ἀθι' Οὀδηθαν θη. 68. ΒΟΙΡῸΠ τὴδν 
Τναρτιτθ; ἄον ΟΡ ἔΆΒΒο: 4685. ἸΚοιημποηΐαγο8. δῦ ΤΆΡΏ Δ ἀπὸ ΘΔ}, ΑΌΡ ἄος 
ΚΊοβίουβ δὰ ἄδην Βουρο Τα, νὸὰ ον Ἰζομρνοραίου. ἄο5. ταῦθα. πλλι Α ΒΡ ΆΠΙΔ τη. 

ποῖα ἨΝΠΐῈ 05. ἸΚοπιπιοηίατβ χὰ ἀοπ Ομ αν 405. ΒΟ] ]ρῸμ τηδι ΕὐναρΥ 5 
γορίαθὲ νο ἀοιμβδ θθη. ταθθδη τηᾶν ΒΔΌΔΒαΙ, ΑΓ δα ἄθπι Βορρα [χ18. Ὑίονίθ 
Οοηΐατο. 

ψίουοβ ποῖ (ον Οὀπἐατίοη. 

Ἵ. ἢ, Ῥ-ῳ.9. Ο ϑεος ἐφύτευσεν αὐτῶι τοὺς λογικούς ηὔξησε δὲ αὐτοὺς ἡ 

σοφία αὐτοῦ αναγιγνωσχοῦσι αὐτοῖς γρώφαρς διαφόρους. 

ου ἅθυ Βοιόρίπηρ απα Ἐμηδηνπηρ ον Ὑ ΟΡ νόου. ϑδέαθι Ξο μα οὗν 
τπδοιθη ρΟΡΡδποῦ. οὐ" πον ἄθη ὈΠΔΠ] ΘΟ θη. Απβάγιοῖς μἤπησοι, τνῖθ ἴῃς ρθη. 9, ε. 
Ηϊπίον ἄου Δ 811 ἀἴθβθθ Δ πβάνιοἶτβ βίου πἱο 8 θΟΒΟμ 65, 65. δὲ β]οῖοι δὲ Ἰοβ 
ὙΥΘΟΠ5οη, ΘΠ ΡΟ τοπημθπ. Κ᾽]. Φοροσι. 3.5»: οἶοἢ γΠδπχίο (10]}} [ 815. οἴπθη δα ]θη 
Ἐοῦομ, 80. ψϑηᾶοι ῬϑαϊαΒ (88. ον πὶ ἴῃ ΒΟ πηρ' δα ὭμπδΡ την ΒΕ 156}18 
Οοθυσς απ Νοαξοιδρίππρι: εὐνὴν βἰπα τὶν ἢππὶ ρορἤδησι ἀπο αἰ Δα θ ἴῃ θα 
106“ (Εὔμπι. ὅ, «). »ϑοῖπθ ἮΝ οἰβιιοῖ Παὺ 8[6. ργοβρθχζορθη, ᾿πἄθηη 58 ἴῃ πθὴ 6 ιν ἔδοπ 
8ΠῸὸν Αὐτὸ γουΐαβ", ἃ. ἢ. βοῖπθ πσυπάουθανα Δ δἰβιιοῖ αὶ ἀπ βοῖπο ὙΥ ΟἸτσορίοσπηρ πα 
τπ ἄπιθι αἰθ (ἀοιἐδβουϊχοππέηβ σαν ἩΠΙΠαΙ οἸτοῖβ ροοίύνταονδ, τπάθη. 5'6. ἀπ αἷ6 
ψο]Πομάοίο Βοιύρίαηρ, ον Ὑ Θυρδηρ θη θῖν ἀπ ἀἴθ τηϑηπὶρ τ] ρθη ἐἄρΊο ποι. Ὑ6ν- 
δηβία αηρθη βϑίπου Πρ] θυ ιμηρ' (ἀδπιϊῦ β᾽πα ΓᾺΡ πᾶ Ναοιῦ, ϑόππθη- τππᾶ οηᾶ- 
1δτῦ οἴο. βοπιοί ἢ) τνῖθ ΘΟΒΡ  Ἰ ζοῖοθη γου]οβῦ, ὙΡΊ. Οδυθανῖο 8 Καρ. 7 ἀπᾶ αἷα 
ΕνΙΠἄνθππρ ἀονῦ. 

8. ἰ. ». Τὸ γνῶστον τοῦ πατρὸς ἐν τοις τὴν γένεσιν πρωτευουσιν ἔστι τὸ δὲ 

ὠκαταληπτον αὐτου εν τῶι Χ΄, αὐτου ἔστιν. 

Προθοι πα θ6η τχῖν ρομῦνυ, Δα Ὑγῖπ' τγία Κ]οῖπο ΚΚῖπᾶον" αοὐῦ ἀπβ ἄθιη ΚΟ - 
θαῦθη Ἰουπθη τ 80. ροίθνηουν: τγουᾶοπ. ΗΤῸΡ ΟΥ̓Δ Γοπ Ὑν 1, τγ]86. ὙὙῈΣ ἀπ8. ον 
Ναΐαν θὲ Εμρο], ἴδ πδοὶ ἄθ Βομύρ απρ' ἀ]τον βίη ἃ158. αἰ Μθμβο θη, Ἰοσποη, 

ΠΌΝ 

τ2ο" 
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ΜΝ 15] ἰοῦῆν! μοίο μιϑον. καθ [5 ϑοῖνς ᾿ς ᾿ βοδογος βομν. ὁμδωΐ ζϑομθθμ 

ἰδάβϑο νοὶ ἰβαϑθ ρρκυθο [|9ἰο οὶ, [5 ὦ ᾿ωυοὐ νοὶ τασϑ μν δὸς }|9ο Μ᾽. [5 ἱ 

ὅγοι. οἰμοας ἰϑθιν μωροὶ ἰδοῦ ορμν (αι. λθοεθ μὰ 15 μι9ν Ιυϑοΐ 

Ὁμβάέναθα το οὐ Ολαιούγδοο μ΄ς [5]|τ0 ὉΔοΣ κῶνοι ὼς ᾿οθ ᾿ϑἰν ἰλαιδ. ολδο μὰς 

δαϑοι ἰγοὶ τιν [κ γ5 Ν᾿ θα. βάσαθο γον οξανολγδδο θγ. βοΡ» . ὁμδυὶ 

127" υὗγδδο [μ5 κως Ἐν δι ομϑ ΟἹ αὐδὶ ομάλάϑαξν, ὁ οοβναϑ [λαλϑόγδδο " 

ἔδάροοο "ὶ μι5 ἰο τοῖς ὐξοΐ [0 πὲ ῷ τὸν ἰυϑυΐο τοιμο κέδν )0 ομοανον ἐλαλια.ΐο 
᾿λυο» ονο ἰϑἰ οδνο μρλθο ἰμϑ μιαυΐγο : λωοὺ οἱ ἰοαϑι Μ0 ἐμ μιαυίο "ββλθοθο ! 

Πο βωυο μιϑὶ 99). μων θὲ ὡο μλθοο τλλμόθνο ἢ οομδοίο μαϑηοο μαδθ μθα 59 
ἤγορϑῦ ἀααῦ μον ἰΐανμ οὐ μεθ εἰβοδεὶ ἔργ [κου ἰΐομον μόδα αο {Πα αλρονο 
ἰλούαδαν.ο [μα θικον ἐάκθν ὀρθογεθος, ρον : δωΐμα, ομδυ ἰδϑϑο ἰοῦ» [λα μθρθο 

Ἀδι ἰδοῦ ἢ. ανμ ἰγον ὀΐδων ΘΟ. [αλλαυΐο τ βυοῦγο ᾿ἰϑὶν οὐνο τἰλοις μμϑο 

ἰκθοι ᾿ ᾿ομο λοῦβοο ταν ἰδὰκο ἰἰαυΝ δ τοὴ φνοο τἰρο ὡο οὶ ἐγελο βλάραϑο 
οἱ οοῦα. (- οὐ «οἱ οιοδοῖν τόδ ομαυδνα ᾿Ἰωοὺν ιΘἰο 59» οἱ αι οὐγδνοο }} οἷο »»- 

εἰδλανβων ἰγοο τἰλαραθῦο ἐπ οομϑί 0 ἔδοῦ οὖν φούναϑο βαγαοῦ ἰοῦ νοἱο αἰ οἱ 

Ῥτῶ δον ἰδιλου ἰθορο μα εϑ μοὶν νοΐο. 15} ὰ ρν ἰμϑο. ἐκβῶνς κοΣ γαλῦδϑο μᾶς οο 5] 
μοι 15} δ -οιονακῶνϑ ἰμϑ οοι ς9. ϑοιο “μανῶν δ 5 μας υοιογαλῦθν . ἐγ) 

ἔκῳς ΟΣ οἰδαύκαναν ἰλανμ μα οὐ ὁ. οαυκ. οασο βραω οἱ ὦ 
Μ᾿ «ὀμδεξ (ϑομθϑηθ καλὰ» ροϊθοος ἰλυλάαθοῦ ολανοι οδοος, ἰδν αν μα οἰγοΐν, ὁμύομ 
μον μβραϑοῦ! οὗδαϑ. Δαϑῦ ἰγοῖν. οἱ ἐκ οὐ ν όμδε ὡοιαϑ 5. ΟἹ ολα ολγδο 

μϑοὶρ Ὁ Αθιβου αϑοί ὡς Θὰ μον ρρον ἱαξϑ «ὐπάϑω οἱ μαγαο νοΐ» κοῖς οὶ 
λαδν, βαδνς ον οὶ τὸς δ ϑο βολοιου. οὐξορκαιθο Πὶ δ. ᾿οἱν οΐομδς ᾿ς οδου 
᾿βάμαοΣ ᾿ς, οἵαις ὐδοους μκυλὶ ᾿ϑὶ οϑγο ἀααῦ Ἀδὰ. ἰμϑὺ ολαυ ς Ὁ λι9ὲ 

κ᾿ Ὁ ἈΕΙΣ ἰϑομόθθ μαλΣ ϑυϊθπος ἐβορθν ᾿ϑοιρθ μὸν μὰϑ οὐκ ϑιοδὶ μιαυίο 
τορῦ βάλλαθοῦ ολααῦνο οἱοονν κοο. (δ μ5 ἔξ θο ἰαϑὰ ἰμων 5 μδοὶ; «ὄμμ ας 

δια) Ὡς τοὶ ἰδία. μμκκαλου ᾿(θο 9 καλῶ ἱμϑ οὐ μὸ τιϑοδῦδον οὐ (9 ἰκὰθ οὐκ 
ἸΑΘῸΣ ἰδανρν γον ομϑος οδαιν οδϑο μοὶ ἔγοὶ Νδοοο. ζοβλαθ οὗν ο βῥβοορθῦ οὶ 
ἰαΐλοο αὺς ῥοίο,. ̓γμῦ ὃ ὡϑάχοῦσο μδω ἰδιρϑο ἰδϑοαιοο ἰδδαροο ἰδδασα 
ρα ᾿Σ. ως λοο ΠΠ Ομι9ο) οἱ. ἕως δὲ .9}5 βϑανο κῶς κω τ» 

᾿ϑ νυ ἰκαθ μϑ ἰδϑωδο ἰοιδν ἰούδαν ἰλαλον και μα. μκαα μὶ. βιοῦν αλο μϑς, [ιϑαν Αϑο 

ὥς μὸν ϑο ΚΚ9) ὡ βαΐαθ οοῦλοΣ μαϑὲϑ βαῦμο ἰμαδιν ἰλαλογο. βαγαον βυολο 
ρας «ϑομδυΐο . εοιδαδιιυ καθ ττλλ :30 ενλΆδο καὶ Ὁ τϑο. 'ποΝ 5 Ῥ-Ήο 

ἰδααδλοδδο ἢ ἔλα, μὰν ἰγοιγν βολν . ὀμδω ᾿ὐσγα τυ τι μὸν, ομ αν ούγδθο αὶ μσσδνο [᾿αθκον 

1:5. μοὶ ἱιϑον. γδϑο ἢ ἰϑὲγ ἱκυίγο. ορρδνὶ βάκέδλου υὐογαϑοίθνς., ὀΐδων ἰλα νι αυίο 
ΜΕΝ Βὶ ἕλος τῖϑοῦ λα ον αν μον νον μῸ. ἰνόοοδϑο οὐ ον, κὔϑνθὶ 
εἶν μὼ ὁμαδς, ὀιγθιδιο, ἰ6.49}} μυλίο ἰπμ» ἢ) κἰθαλομοο καθὸ, οδοοὶ ὁ δον ο 
ς ἰμμαο κϑαομο ᾿οΐ. (οἷο. ἄνα {5} μιὰ9 «ϑομϑ οι αδοΣ ὑὐόθο 
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ἅδ᾽ ἄον γαΐον πιομῦ ὅν ΒΟ οὔον 46. (ἐοἰβὺ ἰβὲ, δαοι Ἰκοῖηθ ἐνωσιρ ἱκοπηξ, υνῖρ 
ὅν Βομη. )6ν 1η]|18]0 δὲ: αἷθ ἸῦηρῸ] ΒΆΡΘη Ἰκοίηθη ψαΐον. ἴπγὸν Ναΐαν πλοὶ --- 
ΘΟοπβονγθηΐρ; (ἀοὐ! - ἌΓ 0"; 586. β' πα πϊοῦ οἴπον. ἀπ8 ἄρῃ ἀπᾶγθῃ ΠΟΙ ΟΥΡΌΡΑΠΡΌΝ 
(εἐχπορευσιο) Ν»ὶὼ ἀν (ἀεἰβύ 88 ἄδπι Ἅαῦδν; βἰβ βἰπαᾶ πἰομῦ -το ννῖδ ππθν βθο]οι -- - 
τοὶ Το θθσα. νου απο ---- Θομβονγομρ ἄν Ὑαΐου τοϊ πΏΒΤου ΔΙ ΘΒ] ον, νὶο]- 
πΊΘ θυ: γἄαθ δ οσὲ ταν ΕἸοΙβο" (908. 1,..). Ῥῖοβθ ἘΠ Οπβο μα θη. ἄον. πη μῸ] 
1146 τπιπ8 8180 (88 ὅπ ἄθπι Ἰΐθβθη 405 ψ αξουβ Εν τοπηθαᾶτο 40. Πα5 ΠΠΟΥΤΌΤΒ011- 
1106. δἰθον ὅπ 1ππὶ δῦ ἴπ βοίποια (Ππυ]βίπβε, ὅ85, ὯΞ ἰζοῖῃ τπρηβο ] ΠοΠὸ8 Οὐ ΠΡ 6 ]Ὲ 
οπγ ἔβο]ῖ, Ἰίορὺ ἴῃ βοίποιι ΟἸιυβέαβ, ἃ. ἢ. βοίποιη βόππο. 0 βοθη πη βοΐῃ 
Ἄγ εβοη, αἴο Ατὐ βοῖποβ ΟΠ πβοίηβ νοπὶ ΓΟ 0116 δ ΟΡ ἀ0511810 ρον. ἰδὲ 
815. ΘΓ, 815. πηθορ θη νὰ ἄθιη ΠΗ Ορτ θη χίθη, ρΌθοσΘα, πίομν ἀυβρορα Προ υγῖο 
(ον (ἐοἰδέ, τγῖθ 65. Ἰτοιημηῦ, ἀαθ ἀδν Βοδῃ 8]1οῖη, θ61 νϑ]]Π ρὸν (]ΟΙοπο ἀν Ῥοι- 
βΒοποι ἴθ ἡ όβου, ὙὝ Π]ὸὴ πα Εν] αἸκοῖς, σαβατητηοπροβοῖχι δὲ, γδίον ἀπῇ (οἶσθ 
ρὸν τοῦ, τᾶ τνῖθ πορθη ἄν δὰ ον ΕΠπΠ Ποῖ: 65. οβθας. Ῥουαποποη ΕΠΗΠοῖς 
4Ὧο5. ΠΠΠ]Οη5, (ον. ἩΙδοῖα, ἄν ΤΠ ΘΒ ὨἸκ μ δῖ, αἴθ Ὑ νοΐ σαπρ την ΠΠΒΡΟΣ 
ΜΝ Θμβο μον σιν Ἰυυ]ὔβιπιρ; ἄοῃ (ἰοὐἐ-Τοροβ. ἃἸ]οη. θεν, ποῦ 00} γαίον" υηὰ 
(ἀοἰδύ, ὑπᾷ 50 }}168110}} ἀἃ9 16 αἴοβον Ὑ ἀμοιηρτιηρ ὅο5. ΠΩΒΟρΡ θη χύθ. τηἷξ ἄοιη 
Βοργθηχίοη --- (5. 81105 βἰπα Πίηρα, ἅ16 ΕΠ πηβυοι οὐ βία πα ρΌΠοπ. πη ἴῃ 
σπου ἀἴ6 ΤΥ Ρ. ΔἸ]οπὶ Βοβο θα τγοῖβθι 50. Ἰοὺ α18ὸ (1848 ΤΙΠΟΥ ΟΥ ΞΟ ΠΟ Πὸ ἀὴ 
ἄθηι αΐον ἀπ ποῖ ἂπ ἄθπι (ἀοἰβέθ 1 βοίποπι (}}ν., ἄν ρᾷπχ οθηβο ψῖθ ναξον 
ππᾷ (ἀοἰδὺ δὲ ον (Οὐ  μοῖ ἐθ! Ππἰτηπιῦ, ΔαΞΡποΙηπιθῃ (18 πατρύτὴς, {6 ἐχπορευσις 
Ὁπ4 ἄϊο εἐνώσις, Ἰθομη ,({ον γαίο ἃ]]οη. Κοππῦ ἀθπ Βομη ἀπῇ ον Ξομπη ἄοη 
ψαύου" (01. 10,9). 81. ἀποῖν Οθηύασίο 8 Κὰρ. 1 πιὰ ἴθ Τ]]ναηρ. 

ᾧ. ἦ; « Τὺ γνῶστον του Χ. εν τοῖς δευτέροις τὴν γενεσιν ἔτι τὸ δὲ αἀκα- 

ταληπτον ἕυτοι; ἐν τῶωι πττρι οὐτὸοῦυ δῦτι. 

ὝΤΟΙΟΙ. τοο!ἐρ] δα ῖρα Δ᾽ ΘἸ5]νοῖῦ δὰ ἄστη ἩΠιμᾶθ ἄἴθβοβ ἊΝ οὐἸἰσσθαροβ 085. Π]ρ, 
(ἰοἰδίοβ, ΘΠ] ορί6! Ὑονμον βαρίο Γ᾽ ππβ, τνῖθ 16 Βοίχδομξιηρ ον ΕΠΡῸΙ 18 
Δαν θον ΒΘ] 6 νύ, ἄαβ ἄον Ὑαἴοι πίοι ροῦοτθη. ἀπ πἰοιὺ συβαπιπιοηροβοί συ ἰδ, 
μοι Ἰομσὺ οὐ ππΒ νοπὶ ΑὈΒ11 δου ἀἃ5 ΤΠ} 011 πο ]οθθη, ἀ ἄον ΒΌμαι ταϊῦ ΠΠΒΤῸΙ 
ΜΙ ΠΒΟμ μοῦ πᾷ πἰοιὺ ἀον γαῦθι αἴ Ὑ ΘΓ ἰπἰρτπρ ΟΡ ΘΡΘΠΡῸΙΣ ἰδέ. , ΠᾺ8. ΕΣ ΚοηΠ- 
Ῥᾶγ6 δῃ ΟἾτ., --- ψῖ8. 616 Ὀδίάρη Ναΐίασθη οἷπ ΟΠ ΠΟΒΎΤΟΒΟΙ βἰπα ---, ἰδὲ ἴπ ἄδποη, 
ἄϊο παῖ ἀν. Βομῦρίπηρ ἀ16 ψυνοιΐθπ βιπῆ --- πεῖν ΜΘΗβο θη -ττ χὰ οὐἰζοππθη", 
ἍΊο πέϊμη! [οἷν οἷπο ὅθο]8. ἀπ (60 1.61} οἴπθη ΔΙΘηβομοη ροοη, 80. βἰπμᾷ ἄϊθ (οί μοῖς 
ππα αἷᾳ ἩΓΘΠΒΟ οἷν [ΟΠνν κύνα ἀυγοὶ Ναΐασοη, 616. ἴῃνο ΤΙ ΡΟΠΒΟΠΑ ΓΟ. Πουγα τ θη, 
ΘΡον ἀσο οἷα βομπ ἴῃ 6: οἴποῃ Ῥόσβοι Ομ υἰεὐϊ. θὰ 5 Βοῖβρίοὶ μαβὺ πὰτν' ππροίδαν, 
πἰοι! ἴῃ 8116 η ΤΑ ἰἰοῖτοπ, ἀπ 465}18}}0 σϑθγαποιν δ᾽ ἀθη Αὐβάσποῖς ἄὰ5 Ἐ]τομη νατο 
8η ἴμπιῖ; ἄσπη αἷο Ὑ οἰ πΙραπρ' ὈΘῚ ἀπ ᾿ἰϑὺ οἷπα Ἰοίάβπαο, θαργουψύο, υγοβθη  ]οῖιο, 
πϑε ιν Π6116 (σοαυσπηρθπθ), στὸ αἷθ Ὀοίάοι [6110 σοὰ οἰπαπᾶσν Δ μἤπροη, οἷπβ ἄοβ 
δηάνθῃ ΥουἸτζθαρ' δῦ σὰ ἀθῃὰ Θἰποη ΙΘΗΒΟ θη νγόβοη; ἀουῦ ἀθον ἰδὺ ἄδβ Ἰύν ρα 
το ἄρῃ Βορυδηχίθη, Ὧ85. ὙΟΠΠΚοπητηοπα τὴῖῦ ἀδπὶ ΠΠΠγΟΠ]ἸΚοΙ τη θπθη, ἄὰ5. Το 46 η8- 
βροῖθ τηἱὐ ἅἄδπι Τιο ἀοηβ ἢ πρθπ, (8. ΑὈΙ14 ἄν (ἀοὐἐμοῖδ, ρ]οίομθυ Δ οβοπβ ποϊέ 
ἄδιῃ γαΐοι ππᾶ ἄδπι (ἀοἰβὺ, τη ἄοπι Β1186 659 Ἰζπδομέθβ, οἴποτη ΝΙβηαβοιθη τῖθ 8116 
δαᾶτθη, δὰ ἄσπι ϑαπιθι Παν]85, 85. ἄομη Τιο ἄθν Φαπρύναι Ναυαθ, γουοϊπὶ σέ, --- 
80 ἄδβ 16 ροένδππ Ὀ]οΙ θα, τππῦ ρούγοπην ἴὰ ἰθσου ΕἸρΡΘηβομαίξοη, τυ νοπ 
516 γψογδιηῖρὺ βἰ πᾶ, χὰ Οἰπδπῦον ρο ὐτομ οὐ] Ρ] 16. ,1)88 ΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟ ΠΟμο. δῃ 1Β ΠῚ 
ἰδὲ ἴῃ βοίποιῃη Ὑ δέου" ἃ. ἢ. ἄδ8 Ἅ 16 ΟἸΌΒΟΡ ὈΠΑΌΒΒΌΓΘΟΙ]] ΟΠ 6. Ὑ ΘΡΟΙπἰραπρ' ἰδῦ ἴῃ 
ἄοσπι γαίον Ομν. Ἅ|]6 ἅθν Ὑαΐον πίομὺ δὐουβοιῦ τἱτα, 8ὸ ποῖ ποὺ ἀ0᾽ Βο] πη, 
ὙγΘᾶοΥ γγᾶ8 βίη δαὶρο (ἀοἐ ποῖ, ποοῦ τγὰβ βοῖπο ΝΘ οἰΠΙρ Πρ ταὶ ον ΜΘΗΒΟ ΟἿ 
ϑηροιί, δ ὁ. γγοϑοηἑ 0. γοπὶ  αίον νον 8116. ἀρ ρθθοσθῃ ᾿ϑύ, ΒΔΡ0η ὙΨ1} 
δοϊοναῦ πη βἼδθθοι τ] οπ τίου. Τ)αβ ΟΡ 510). τηῖν' ΠΒΤον ΔΙ ΘΠΒΟΠ ΠΟ νον- 
ἰπίρὺ πδὺ καὶ οἴποπὶ Βόῖηθ, ἡχομοὶ ἴα θοᾶθη Ναίσσθῃ ππνουνγσνῦ Ἰῃγο  ροηδυΐθη 
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μιϑίο μϑον.. ἐρβϑο ὃ ὔγδοο ἢ [5]; ψοΐο . μεϑ ϑοῆνον ἰδδιρυ ὡο ἰγβο οὐ ἰκανναυ 

εἰλόοδαν βολόαν. 5. ἰαγαου σοὶ ἰωοῖο,. [5 ὁ "ἱ Ἄμδμοο [3} μι ᾿ς Μὲ ͵ξ5 
ἰλάμαθου οὐνοςν. ᾿λϑλν μαῦο. λας γον βομαν ὁ ἐραυϑασο ο οϑα.}}} «οίο βοθοι «᾿ Ὅσο 

βαϑ οὶ -οδαὶρ αὐϑινος βολννΘον καν ἐ ομδον μμ ἰοορον. οοδΝαὶν σοὶ. ὠοοδοὶ 

μασξϑμβο ἰγομῖν ἴσοι» ἰδ ωδι οδο ἢ ἰκανμν ἔχον [δὲ μοὶ ῥο ας σοῦ βάβαθοΣ 

28 ταϑῦ οδαὶ ταῦ 5} ἰια..95} δ 5 δον δος ΝΥΝ {βϑιρον ρα θϑοῦ »οἱο τἰξμως οο 

Θε5. δθ βοὸς, 115. λλο (ϑλον ῥοῦ. βάας ]γο ρόας γ υὅοι; ᾿μὼ ἴοομ υνοῦν ἐδμομ μας 
μον.» μέθας. βαλθαλο [και βδθον μαῤ. ον Νοὸ Η"}» οον βασι ββάμαβου οὐδνδι 

ὄμϑος ἔνδρς πω, «οὶ ζολ εθοιϑο «(ομθο ἔτ ἈΝ ίμαθο .-»"α9 ΠΕ. 

σαν ΠΥ ΤΕ. 

ιο. ΟΝ, {|ὁ ἰδοο ὁδὶ 0} Ὁ Ὁ) «δον το. πως ἰβορο 

«ϑο}} ἰκκῦο Οὐδὲν αν οὐδοθος ροο βαννοο ἢ ὅοιαν οὶ ναἀλ «ϑο]β αῦν» 
ὅμοσος αϑς νμμο ἰδδύρν ὀναβοος μοὶ ἰλαάνν ΟΣ ὦ οὐνο κοῦ οὐγο τρρωλθο 

ἰδίῳ κἹ ποῦν, μμοδοο ἰδαυυοῦ ἰδδικοςς ἰλϑῶνς ᾿υμδμοῦ ὡο ὥοιον αϑΣ ΗΣ το 
«ονοὐν οι οἶδ ὩΑ οὐ ἰμομ ὦ. Ὁ ομὸ ο᾽ ἰβακα ἰδδι εἶδος 
«οοὐ κοῦ Μμϊωυοίο τἰδορϑ ρον {815 «ὥσθ ᾿οὐοι. ἰτα 6.9) μα ὧϑἹ ααϑλν 

“οιανσεξος, Ων ΠΕ . μα ῶο 9} ΠΠ «Ἱ «ον Ε 'μο ἰοῖῦνν οα θα ϑ ραν 

μεξάθν ρῶν οο μυῦτας, ᾿θαδῦν. 9. μμοὶ . μον υϑοίδεν μραθοο ἢ .τὸ οὐκαϑι» 
ἰγοῖο. διομθα, ξάϑιαο. «ϑομθὸς, ἤομον [πον γϑο ἐρϑορ κλϑαν, Βὶ κ9 τσ οι γαλνο 

τϑ ἱβαὰν ὀδο. Νεο ὼΣ ας ὦ ο Νὰ ας μον ὧθο ἰαμεϑΣ ον λαςςς 
οὐ βαροαῦ ὁμδιίο .[κι5) φὴν τῶ 9 ϑνδϑο ἰδοῦ άαϑοι ἰγο ἐωδνα ὁ 

ἰϑϑως, γον ον ἰδ νοΝΝ ατυ ὦ ρῶᾶϑο Οἰλθαιὰν [αὐ εἰλομθαςς ὼς, ὥροο 

ἰμο ον. Ἀο μδομϑ μαϊαϑ Νῦν ϑθαϑν σοὺ 0 οἱ ον θ μιδομϑυ ἱβωωυοῦ 

θο᾽ κὸν. ἰοβῖν κυ εὐ τόμ ἰοον Νεθδογ χοἱ ἱκαυίνο τμλλθλς, ομαιλοοὶ «ον 
τϑ ϑιλαυ θοὸς ἰδϑι,ν Ὡοο ἰΝΞῸΝ 9) ἰραδοῦ νοἰο ἰδ οῦνδλο " οδδα ας δ .5,5. 

τοῦς, Οδϑο τα λοδς ας ὅδ, οἰδορθ ρο ἰκαυΐγο εἰδοραθν μδομον μαϑαθ ἐμὸς οιδϑασ 
Ῥαῶν5 ἰοιο κα ρμο 5 (πὰ Νυίμθου ἰκαυΐγο εἰδμμο οὐ αλλοοὶ «θνῦγ ἰμο ο9) 
κόρθοΣ σα]. οὐδϑα σὰν ἰγομον ῥϑμϑθο τολϑὶν μοδοοο [κι3) ἰαθὼς τ μθ μϑρο 
»ραδονς αοϑλϑ σμ5ο «θα κδα9 ας λο,.Ο Θμϑρλονν Οο ; θα οϑαϑαυ εῤϑθον. 

ϑιλανθες ὁμῦμν ον Μέρος οα, ᾿ϑαλιθν [οὐ νυθοΣ [γον υῤολο οὐ υλοίϑαθοο 

μον οὶ ἢ μ-μο ἸῸΝ. λεδονν οὶ ΟἹ ΟΝ ον. Νὰ} {153 μμοίγ οἷο .μμ5.) 

αθὸ εἰν Μείμομ ἰδ μὸν θμα αϑοὺς μεδαθὺ μων αθ μος κλφϑοδοο [9] κοὸς οἱ 
ἰϑοιῦ οὶ. οιοδοὶ ἰμαμαοο μας ἰλομ μοι. μα’ «βομαο μμοῦ οὐα φὰ. 'ϑϑὺὼ 
βάκαο κα. ἐπΠν αὐΘΙΣ «μον». Ὁ. ρων οΐδον ὁμοῦ. Ἀραϑδλο μ5 ἰού 

Ἐϑι μοι δ μάμλο ἰοὺ :ἰονυ, «ὔϑο μὲ σοι «οἱ; οϑι. οϑῦσδου τᾶ ὁ «οὐϑῶν 
εϑῆν ἰδίιυοΣ ἰλμαθοος ὁμαδ. κρασοδθο τ5 υἰμοομδν ὁμδωϊ ον τἰκανράιον ἰδωϑοια 

ϑϑίο ϑραδς κα ἀλέαν, α αν Θ οι μν σϑο ἰοιδὰν μὸν. -οολορυ,, μὐο]!, ἐμ ὀβϑ 



Βυλοῖιῦα ΡΟΝΤΙΟΒ. 908 

Βονδηγοη, ἀἃ 5. ο]δυθιι Ὁ} ἀπο 818. ἀπαμιβ  Ὀβ]106 ΔΒ μοῦ --- ἀὰ5. 1 θοὸν 
Βομύ ἔθου ἀἃ5. γ᾽ ονβεϊηη!β 40» οβομόῦρίο, ὙΥ1Ὸ ἄον γαΐοῦ γὸμ ἄθῃ Θοβομῦρίοη 
τϊομῦ δυΐαβέ να, 80. ἅπ0ὸ2}} πιο ἄν ΚοΠπ, ἄθππ: ω 10} θηπθ οη. Ὑαΐον. ππᾶ 
τπνονᾶθ νὸρ ἴδπὶ οὐκαπαΐ (908. 10, 1») το ἀν (ἰεἰδὺ οὐ ουβομέ αἴὸ ΤΙ Θίοπ ἀον 
(οὐμοῖ (1 ον. 3, 10). ΤΠΟργΙροηβ. σι ἀου]θρὺ ΟΣ ΒΪῸΡ Αὐΐαβ, Εἰππομῖαβ ἀπ αἴο 
ἀρσίροη ἸΚοὔσου. 

4, 1. σ᾽. Κληρονομοὸς του Χ', ἐστιν ὁ αξιωϑεις ἐποπτὴς εἰναι τῶν γενητῶν. 
Βογγοῖν 488 Ἡθηβοθοι πιῦρ]]16}} δύ, ἀπο 1π 45 Ο6Π οἴ πη ηῖ5 ἀἴθβον Ὑ ροϊηϊρσιιηρ; 

ζτι ΑΒ Ραπρ (65. ΗΟΠΠΒΡ]Δ 15. οἰπανηροη, [ πη 5[86. ἴθ βἰσμθσον ΠΟΗπυαμ ἢ 158} 
ΘΡΙΘΚ61 βοιϑθοι (ον, 461. ποῖ ἀο᾽ ΒΒέγοϊπρ' γοη Το ἀθμβομαοη. τὰϊξ ΠΟΙΠοπα 
(ἀοἰβύθβαιιρθ αἴθ Λήδβοπ, 416 Κὔνρουνπομοη τσῖο αἴθ Ἰσῦν ρου]οβθη, βομβδπθη ἀανεο; 
ἀδ8 πιδολὺ {πῆ ΤᾺ Πρ, αἷθ Εν οπηίηἷβ Ομ. ταϊδ Ἰθηοιη. τ αμ ἢ] Πθη Ποἰομέξατη“ 
(ριι. 8,5) ἴῃ 5101} χὰ βϑυνπποπ, 

δ, ἰ. ». ὦ. ΙΟ αἴ Ῥραθηροβομβόρίο ἀἴθβα ἀπθυβο δ ον] το 6 ΘΟ β μον 
ψγὶο ἐπὶ ΞρΡΙ6ρῸ] αὐδιθ}}.Ὰ1}0 πᾶ ἴῃ ἴπποι ἀνίῃ βομδαοι Ἰσῦπποπ, βασὲ οἱ" ἴπη ΤΟ]Ρόοποη: 

Γνώσις τοι γνωστιχοις ἡ μὲν εν τοῖς νοηϑήναι δυναμένοις ἐστιν, ἢ δὲ ἐν τοῖς 
νοηϑηναι οὐ δυναμενοις ἐχλαμπει. 

1)186 οὐβίο Τυν]τθηηξπϊβ μοὶ ὅθ Βούρϑομίαπρ ἄθν Το αἴηρο, αἴθ χυγοῖίο --- 
οἰ σοι 16 }} 16. οὐβέθ, ὉΠ ΘΟ ΘΙ Β] 1610 ---τ ὑσγοῖη ὧδ5 Τύίομς πὶ (ἀοροῖ Βοὶ θη Πὸ- 
Βηδάοίθη δι] ποιοῦ, 

0. σἱ ὦ. 6161 ἀπᾶνο ρκοπηίπῖβ ἀπάθγθη χὰ [611 τὶν, πἀπᾶ υνῖο 8 
ΒοβΟΙ οι , βαρὺ ΟΥ πὶ ΕὈΪΡομᾶθα: 

Τὴς γνωσεῶς τὸ μὲν γιγνώσκεται τοῖς καθαροιθ τὸ δὲ τοῖς οὐ χαϑάροις" ἢ μὲν 
ψγιγνοσκομενη τοις καϑύίροις γυώσις ενε μα τι ὴ λέγεται τὴν δὲ τοις δευτέροις τυχυυῦσῶν 

ψνώσι! κοινὴ" τῆς φυσεὼῶς ονομαξουσιν. 
ΤΠ). ΤΏΠα] δὲ Κἰᾶν. Π6 γὸπ ἄρῃ Τιϑ  ἀθηβομαῖθθη. ρονοϊπϊσίοη νογβίομοη αἴ0 

ὉΠ οἰτηπῖβν 1186 Βοαοπίπηρ' ἀον ΒΟ δρίαπρ' τιπᾶ βομδαθη αἴθ Πϊηρο σοϊβυϊρ, ἴθ ἄθπομ 
85 ΨΟΙθοΟΣροπο ἤοβου (ἰοὐΐοβ χὰ Ῥάρ6. ὑνιῦ. ΠϊῸ πίοι (ἰδΡοϊπἰσύοη βομασοη 

ὈΙΟβ 45 Αθαβοῦθ δπ ὅθι ΠΙηροι, νγ0611 56 γορ 1Π1ῸΠ ὙΒΠΤΟΝ Βρασαίαῃρ ἢ]10]}}8 
νείββοπ, στὴ 16. ὙὑγοΠ Π]]1οἰτθη ῬΙ]ΟΒΟΡ μα. πἀπᾶ ἀἴο, 416. ἀϊὸ ΞΘ πὰ" βἐαάίοιση, 
οἶπα ἀατχοῖ Αβίτοβα ἀπ (τουοῦ 510 αἴ Ἡδρσοι χὰ ου]θαοιίθπ, Ὑομ Βο]ΌΠο" ΕἸ- 
Ἰκομηι πῖβ. σοΟυ θοῦ ΟΣ τὴν θοῦ ἄθπ Αὐβάσποῖς χα ἢ] 1. 4. (ΘΟ! 465), νχο}] 56 
“Π Ἔ]Πρ νοὶ δαβθη Ἰκοπημξ, ὩἸομ δ ἴπὶ Ἰπηθρὸμ ΔΕ] Θπο οῦο, Τλαχιιπὶ ἰκαπη δἷο ἅθπ0] 
ψγ ρρΌ μοι, προ μα αἴ ροἰβέϊρε Ε]κοπηΐηβ Ὀ] οἶδέ, 418. βιδίβεϊσο ΒΟ ρίαν ππὰ 
Ἐν θυ σὰν ὙΠ] οπαπηρ, 

Τ. 1. ὦ. Οππο (ἀοὐίο8 ἀπδᾶθ ἩΠΡΔ 8010} Εὐ]τοη ἐπὶ ἀπβ ἄθπ Πίπροη 
ποθ οΥ]ηρ: 

Ος τὴν πολυποιπιλὸν σοφίαν ἐν τοῖς γενητοιᾳ τεϑεικε δυναται τους σπουδαίους 
τὴν τέχνην αὐτου διδασχειν καὶ ὑπῶὼς τις ευκουπῶς ἐποπτὴς αὐτῆς γινεται. 

Οοὐξ, θ᾽ 81168. Ὑγ6 188. β ΟΠ Θὰ. ἀπ βοίη ΘΠ πη πῖβν 1168 Δ Θβοπ τηἱῦ ΒΟΪΠΟΣ 
βοίσμθη ὙὟ οἰβμδὶῖ ἴῃ αἴ δθβθη. ἄορ. Βομθρἐπηρ αι] ϑιομβαιι  οἰπροβοινίθθοι. Παΐ, 
ἀδιμῖῦ ἴθ 50 ψχὰ βοῖποι Εἰν]εθησ ηϊβ δα βθρθη, δ᾽ απ 516. βοίπο Εαηβ τον ἰρ κοῦ 
ἵπ ἀν ψαμου δ: χυγθοϊσιη  βίρθη ΟΡ  πηρ' τἀπὶ ἴτπιὶ ΟΣ γγο βμοἰ ἔβυ θα, {ἢ ] ἸοΙιθη, 
ἄθῃ Ζοίξθη ἀπᾶ ἄδη ΒΒ οαϊ αββθη ἀηρομαβύθη Τιοῖθαπρ ουἸσθηποη ἰθησθη. 850 ον 
8 ἄϊο, ἄϊθ οἰδεῖρ βοῖπο ἀθυούθ μδι ἔθη; Ὑ7611 5βῖθ 5810} νὸπ ]16π| να ]βοῖθπ οηΐ- 
δαβουῦ Παῦθη ππᾶ ἴῃ ψοἸ]]κοπηηθπον Τάορ)Ὲ ἄθη Ταροπᾶνορ, γᾶπᾶο]η, ΒοΪτομητηοπ 
56. ἴῃ ΒΘΘΙθηγοίη μὴν ἀϊοβα ὙΝ ἰδ]. Ἰοὺ χὰ βοιδποπ. [π Οδπίανία ὃ Βοιρο Ὁ 
ΘΕ: » ὙΠ οτίη αἴθ Εὐϊκοππίπῖβ ἄον Ππρα ᾿οβέομξ, βαρὺ αἰ ΒΒ πίομε; να 11: 
Ἀ86Ρ. χὰ {πὰ ἰκοππιθπ ἄστοῖ Ἠδέοπ ἄον. Οδρθοῖθ ἀπ λα Ἐπτοηπέμῖβ παΐ οἷο 
ἀθαΠοἷν σοϊοινῦ: ἡ γο 6 ἱτα Δα ἄοπα Βοτρ ἄθ5 Ηδυνπ Ἰκοιηπιθη δος 
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204 Ν. ΡΠΑΝΚΕΈΝΠΕΠα, 

ὀΐὰ. ἠομ ωὡξι, μ3ο αν αὐ Ἄρα. δα ᾿ϑίο ᾿έκοο ἰο δα ομδνν, 

ἰοΐδ ἰδδιυ ὁμὶν ἐρϑᾶῤ 9. δῦ ἰλολμν ἰγοὶ ἕο, κμοδιαλο κα ίγο : ἐδονϑα, 
οῦϑιυς ἰπϑὺ ϑιβοῖις μ΄ αὐρϑλὶν ϑλσδ. ον πόρος ἰλολμ ἐπμυίο ἰ᾿ομ ϑοὶ ορνΐ ἱ . βοΐ 

ἱδέμπ ἐμϑὺ μοίδας. μα ρον μι} αι θοὸς. (σόοι ἐκ .ἱυ15} τος οιοϊορ τϑϑὶ 

μεϑ ἐδ τυ νοἱ ἐμ ἰμοδδοὸ αϑἀϑο : ᾿ϑὶνγ οἱοδ ὃ οο᾽ ξϑασο ἰμαδο ονοδο 

ἰβομβ ἀμ’ ὁδῶν ἰἔοξμ ον ἰπμΐο τομααθ [ομρ μὰ. οὶ κν ἰ -οἰδϑϑο ὀμδοὶ 

1320" χα οι. ἰβασι θ μαθο ϑοομν εἰμ} ορραῖν, γον αὐξ πεν ᾿δαϑὸν μὸν τον βου αϑιλᾷϑ 
ἰμϑθ ἐμϑ οϑιθ «ἐρμθγο [ϑῖν ἰδοδοὶ νον ἐμῶν ομθον μὲ βαδς ἐμϑν οῆνον θιοὶιοςν τθ9] 
1.δ19. 'οὰ. βοῦν γ9ο ἰζανο,ϑιο.. αϑονἀθϑ ον κου [αν ρα ομαν. οἱ ο. ἰμ5 οον οὶ 

δυΐγααθο οι  λθους ἰϑὲ ἐο δυμκ9 ολοοβν λον οἶμο υοοδοΐ σομ δ θ ΟἹ 99). οβδοῦ 
ἰδδόμο ἰβανδν ὁ μὸ 0 ἰζολα.5 ἢ (ον. ΑΘ ϑατο οἱ αδνϑο ὧθο ἰδ ρο» ὁμαο δωΐεθαζο 

ϑομο ἰϊως ὁ οἷν ἰμβαβι ἰϑϑμν οϑιν. ο:53) ἰλθου» ἰκαϑοϑ μὰ. οὐἱ μα δ δομ 

μβαδϑ} φ- οι :-30 εἰμροδον αὐ. ᾿ομὰνοὸ ιὥοομ ἰοῦ χ5) μῶναι »»»- ιϑοῖ. 

οὐδε δοο ἴον δ. ἰδ ἰδδύρν ἰΝϑλαλο οακοοῦοι ἱῤοο Σ  ὥσνα ἐν 9] 
ἐκϑ ϑομθο. ονϑν μ.55} ἰδαλορο ββθοδν οι. ὠρδνα ἐγ ἰκθὸν ἃν. μβϑ ιν οθοΣ κθομϑο «οὶ 

δῶρο ονον 5. κα οἱ ανιρμα ἱδαρο αι Νῦν ἰδ ῥο (θὲ ων ἰϑομϑο .ἰδνμυδβ ῥο 

5159 Νὰ» ομοίν οὗνοιν μοὶ, μ.5.55) μᾶς ϑομδεϊν "μι ο, ἰδέθορο ϑοἱν ον μοΐν 

Μρο τμρυρόϑαθο Δμοοοθααϑο 1.805} αλὰν καὶ. ᾿μυδλου ρβο μοὶ καὶ Μ᾽ τ δῖ μῸ 
νοὶ τ ϑομαθ ὁ καλός ϑοῖς, ἀϑομος κϑομέδ ὁ δον οὐ αϑ θῇ. κοομδο αογοῖν 

ἰδάϑῦνο, κοομβναοςθ ομμοὶ; μρυΐος. (λον, 5 51. κα. θα ὡὸΣ τορρο) «(οὐδ 

σον δ. ϑοίίο βϑαρο ὡὼν βοϑν ἰδ. ὦ ϑόμϑοῦ μοὶ» «οοο. ἰοδα «οἱ 5» 

αὐδάν οὐθο . υδογ με μὰἱ ἰνῶν [μὸν ρϑὺ ζῶον μμιοὶ ὠν δρᾶ κας. 
αϑου ᾿ϑᾶθο. μρυΐο, μθονθο!, Ναθο δ) υοἱ τίοδλο οομδὶ μϑδδ μιαρὰ ῥιοοἱ» 
ἰβα δῶν αν ἔδϑρν ὁ Ἀν. ϑομθοος μάιῦο μάραις γοίο μὲ κοΐ ἰπασροροο ἰνϑνκν 
ἡ κβαυδα σοὶ «ον «Πα Θ. μομβο (βοὸς το σοι νον «αϑνμα ἰδ δ..0 

τοῦς οθο. αϑυδιοοίο, οἷν. οεα δαὶ μιλῶ μ᾿ αϑιμα ὡδνοι . οὗνοΙ “οἱἰἢ μεο 

ἰΑΣ ,ϑοβλϑ οδνιομπα οἰδδνλο ὁμδωὶ ἰουυϑοι!, Δ νον Ὅδους ὡς γόμ. θοι [υϑήοιο 
ΒΩο ιῶϑ.ϑοί, Ὁ} «νοι ῥογο . μραυς ΠῚ α(. ἰμῳς ὁ ἘΣ Ψῃ0ΙΨΥ μϑο δ ο τ. 9): 

᾿λολ τἰονα μμο υυοῦ μος, μῆς 9 9 μ5 οομὶ . μοὶ ων αν ἢ ΔΩΝΑ οἱ 

οὐ ἡ Νὰ ἰοῦ τας, ἰμοοὶ θα τβυας, κὖλθο κόλαξ «οὖν 9 ἢ 

ὁμδε ὼς θὲ τ μο μα οὐ μὰθ ἰϑιδαν ἐλοΐ; ἰγοὶ υϑν τ εἱ Μὸ 

μμο :οαρθς ἰδ 9) μὰς ποι μουϑοο μϑὰ ἐν οὐδλο νοὶ . μραϑ.λ]; ϑαβϑ 

«οὐ ΟἹ »ς ὼὰΞ  α.5 ὁμδι μ5ο ΧΩ μὰ ας. 9 μῶν μὰ ἀος5 νοτ33- 

πϑμϑοΣ ἰμδμο νοὶ ΜμϑΣ κὸν οομὶ Οἰσμαο μα μὰν θα Β, 
ΔΑ ἰμθοο φοίος τἰϑδν Δ ιρμο »άας ᾿π νοι ϑομδυΐν ἰοῦ μος τβεθ 
" Ἰωΐν ον ΟΣ ὁ τοϑο ἔροθν ρ9}}. μ5 εἰδᾶλας οδνοὶ δ κνϑνοσοο μϑ- 

πο κρσα ἢ (οὖ τῦϑο :Δ3ο ἰὼ, δὸν (μροίοὶ οὐϑιῦ ον μεθ ἌΜο 



ΕΠΑΠΕΙΌΞ ΡΟΝΤΊΟΟΒ, Ὡ0ῦ 

8. ἰ. «". «ΦΦυνκχληρονομοβ τοῦ Χὶ, ἐστιν οῶν εν τὴι μοναδι ευφραινόμενος μετ᾽ 

αὐτὴς (Ὁ) εν τὴν ϑεώριαι αυτὴς. 
ἍΜΠῈΕ Οἰτ. συβαπιπθη ἱρὰ αἴθ νου ποίβοπο ΒΘ Πρ οιῦ Θρουθου. ἄοτ, ον βομοι 

πῖον ἱπὶ Θὁμοϊπηπῖβ, ᾿οΐπὶ (θὲ, πὲ 86 πν Εν κϑηππῖβ ἀθν (ἀου οὶ οἴπβ γᾶν ἴῃ 

ΞΟΠ Ιρ τοῖα ἴῃ Ἰθποπὶ μοἰβεϊσοη ϑομάπθη, (5 ὁ ἴον ϑεωρια ποημῦ. ΥΡ]. αἴ6 δ.» }- 
πνοσξο: ἡ Βρθοη (ἰοἰΐοβ ἀπ ΜΙδοΡθοα ΟἿ». ἄσππ ὑγθησι Ὑν1 την ἴππὶ οἰ ἄθη, ὑγοσᾶοι 
αῖν δυο τοῦ ἴμπιὶ νουμουν! ]ου" ἀπ ὑσοῖπ ΥΪΣ (τὺ ᾿μτη) ἀυ] θη, νγοσᾶ θη Ὑγ11 Δ 0} 
τοῖν ἴῃπὶ πουσβόμοι (Βὕτῃ. 8, 11). 

9, 1. «ϑον. Ῥίοβοα (ἀοἄδηϊχοη ἐπ ηστὲ οὐ. ὑγοῖξοῦ δὰ τᾶ βαρὺ, ψῖὸ ὙΡ 

ἀϊοβοβ βϑ!ροῃ Εὐθ68, 48Ρ Τσκοππύηῖβ (τοὐίθβ, ρον ἀραϊρὸ τγοσᾶθῃ: 
Επ ἕτερον εὔτυν ὁ κληρονομος καὶ ἕτερον ἡ χληρονομία δῆλον οτι οὐ λογικοι οἱ 

εχτισϑησαν εν τῆι τοῦ υἱοῦ εἰχονε αὐτοὶ κληρόνομοι αὐτου ἔἐσονται παρὰ τῶι πατρι. 

ἘΣ ψοπᾶο ἴοι ροροη αἴθ κούζθυοὶ ἀθὲ Αὐΐδπον, ἀ16 θη ΞΟΠ π οἷπ ἀοβο ῦμ 
πθηπθη, ϑπᾶνοη δ 686 η8 818 ὅθι Ὑαθον, οἶποθ Αἀορέϊίνβο]υ 88 παᾶθη δηρο- 
ΠΟΙΠΊΠΊΘΗ. 5 ὁπ ἄθι 1ὔγ}06 ΒΘΙΠ6. Ναΐασ πϑοῖ οἷα δπᾶτοθι" ἰδὲ ὑπ 85 Ετσθα, ὧδε 

πὰ 8ὰ5  ΟΒΊ Ο]]οη χα Ἀ}1Ὁ, οἴη ἀπᾶτθβ ἰδῦ, ἄδημ γογάθῃ Οὔθρδν α16 ὙΘΡπση- 
ὑσοβθι, | 16. πδοἢ ἄδπι ΒΠ8 (68 βΌΠΠ68 δ βοδθη. νογᾶθη εἰπᾶ ἀπὶ ϑὕμπθ δι 150" 

απδᾶθη (Αἀορυϊνβῦ]ι8) χὰ νογᾶθη, αἷο Ἐρθθη (65. ϑΌΠη88. Ὀοὶπὶ αν. γοΡοη". 

δυι γαῖον ὑπ ϑομπ μαῦοπ οἷα 6βθπῃ, ἄν Βοἢη δῦ σου Ναέαν 01} ἀπ βοῖπὸ 

ἩΟπβομποὶξ τὶὲ ἴππὶ ρϑν ἄν γί πίρθῃρ; τὴν ἄδρορθηῃ βἰπα 65 δὰβ αἴδ6 ἀστοι 

ἅϊ6 (ἀοπία!ξαπρ ποι ἄθηὶ {0}. Εἰ δῦ ἴπ Ὀοϊάθῃ ΒΘ ΣἸθπηρθη θυ ΒΟ : βθῖποι 

Οοὐμ ποῖα πδοι 815 οθίοιον. Ναθαν νοπὶ ψαῦον", Βοῖπου ΜΙΘΠΒΟ μοὶῦ πϑοὸ ἀαχο 618 

Μοτγοϊπίραπρ; 818. ΕσΒ σΘθοσθπον ἢ απ Ἠδυρὺ ον ἸΚίροιθ. Ατὰβ βεῖπου ἘΠ] εἰν 

8} ἀπ Ππ5 τ ὨΠΟΒΚοΙς, ΤΠιθοθαρβαταϊκοῖῦ (απαραλλακτορ) ἀπ Ἰοθοπβρθπαομπᾶς ]ὺν- 

Κοηπέπίβι »{ ΕΣ Ἰορίβ βῖ8δ. 81 π80}} ἀοΣ (ἰοβία! Ὁ βρῖποβϑ βόμποβ, Ἃἀβ ὁΡ ψνάτθ (ὉΥ 

Ἐγβέρδθουπ πίον νίϑ]οι Βείᾶθη (ὅπη. 8,29) ὑπ ρ}} ἵπποι Μδολὺ (Δοὐ68 Ἀϊηᾶον 

χὰ πογᾶρῃ οἷο." (9011, 1,1}. 

10. 1. ὦ. ὦ. Ἐὲὲ κεῖρῦ, σίου] Ἰοὐζθυθῖθη 9 1 ρθη μδξον Ἐσ]τοπη 8". ἘΠΣ 

(οὐξ υμᾶ 5Ξοἰμα ϑεμῦρεαιπρ; Βαΐδηῃ. πουνουυίοῖ: 

Τῶν τὴς πλανὴς διδασκαλιας συγγραφεῶν οἱ μὲν τὴς πρώτης ϑεωριις τὴ φυσεῶς 

εξεπεσαν, οἱ δὲ τὴς δευτερᾶάς, οἱ δὲ καὶ ἐν τὴι τὴς ἀγιὰς τριαδὸς γνώσει. ἐπταιθαν. 

ιν» οὐβέθη Θσαρρο ρομῦγοῃ ἀϊο, αἴ6. “. Β. “χίθ ἀϊθ ϑαδαυσξον, Ἐρἠζανῖον. ἀπᾶ 

ῬΊνΒΙτος θοΠδαρίθι, 68 σἴθα Κοῖηθ ΕπΡΘΙ ὑπ Ἰκοῖμο ΚΘ θη, βοπᾶθυη πὰς 485 

Ὁποπέρατο. Ποοῖ ρὲ 68. ἀπέρυ ἀπ (ἰοπδππΐθ 80} ΑΒΗ σηθη, αἷδ 1π᾿8 ἈΠῸ ΤΘ 

Ἐχένοτη γ ΣΎ ]Ά1165 ἀπ αἴο56 Νβομέο βοσαν ἄρον ἴπτὸ Ναΐασ οὐ μΘθθα απ Ὀοϑμδπρέδῃ, 

ἅϊα ἌοΙΣ πνᾶτο νὸὰ 7 Βπροη ροβομαθα, οὔου Ὀδμδιρίθη, 16 ββθῖθη πψἄσθη οἷῃ 

Θπὔοῖς ἄος Οοὐμιοῖθ, Ζᾳ: χυγοϊδοη ασαρρα, 16 ἴπὶ  οὐβίδπαμϊβ ἀον Κὕγρου νοὶ! 
ἄγοη, ρομῦσθῃ αἴθ, 16, Ὑ718 αἷο ασθομομ, νὸπ Θἰπθ ϑγΘβοα  ]Π]οθῃ (ἃ. ἢ. ἀποτ- 

ΒΟ δποη, ἀγενητον) Νδξθεϊα ἔμβῃ, οὔ, 16 Δαναδμαδέ, ἄοπ ΤΠ] πηθπέοι  Θυμ θη 

ΒΘ ΙΙοσοα πᾶ 516. 418 Οὐξεον νογοίσθι; ἃπᾶγο, τα 16 Ομδ] ον ππᾶ α186 ΑΠΒεπρῸΣ 

68 ΟΥρθηθβ ππᾶ ὧθ85 Ἡδηπϑπε, Βργθοθ θη ϑύθσπθη ΕυἸσθηηἐπὶβ ἀπὰ δ᾽ 6]- 

τορίοναπρ χὰ, Ζαν ἀν δέθη αταρρθ ρϑιῦσθη Μδπι, Νροίοπ, Ῥϑῃ], Ατίαβ, ἔαλο- 

ταῖαθ δὲο,, 16 ἄαστοῖι βϑίδῃ ἰ σαπὶ Ε}]1 βοἸζοτίτηοη βἰπᾶ, ΗΤῸΡ Ἰοσποη τῖρ, δ) ΟΥ 130) 

ἴπ 8116η Καρίξοϊπ ον Οθμξανῖθῃ 68 δαΐ ἀἴθεθ τοὶ Εὐσ]ομηἐπἰβρθοϊθῦα Δ ρΈΒΘΠΘη πα. 

11. ἰ. . «- 35. Δ0β ἀἴοβθη “τοὶ Εὐϊτοηπ πἴββοι ρομὲ 6 ανινίο, αἴθ ον 

πυίηᾶν, ἈΘΡΨΌΥ, 

Εἰ ο ϑεέὸος ἀναμεδον τὴ φυσεῶς τῆς σωματικὴς καὶ τῆς φυσεῶς τὴς πνευματικὴς 

γιγνωσκεται ἢ δὲ τουτων τῶν ὅυο ταγμάτων ϑεώριι ξωύποιει τοὺς λογικους, καλῶς 

εἰρηται τῶι προφήτην τι ὁ ὕξος εν μέσωι δυο ξωῶν γιγνώσκεται. 

Δυναπάϊαιροι ἃ. Ἐν Θοε, ἃ, ὙΥΐδαν ἐὰ Θσμαρθα, ῬΆΠΟΙΟρ, μἰδίογ, ΚΙ, Ν, Ἐν Βανὰ 18,4, 94 



ϑ0ῃ ἵ. ἘΠΑΝΕΚΕΝΒ Πα, 

ΝΟ κοῦ δ «ἢν ΜΘ ἰοῶδλν τβαιῶς, ἐμροὶ χὰ μθα οἰδομο βοῦν. 
νοι νων ἐν ἰίαλο ὸ ϑοῖν ῥλῦο ἰοθδν ιυλοο ἰδ ον ΚΘ, κῶν οἱ μὸ. δῦ βαθὺ 
αα, ἰδμα) ὅθ ταν ῥμαν ἰοδν δαὶ δοΐν απ ως ο.Σ μ »ὸ. «οὐ 

ὁμδοὶ ἰδμμαθοον ἐϑοοδν ἰδδιρν ἰδαϑϑλγν νυ θεν Δι λλασν οανες οἱ οο᾽ μοῖν γοΐο . μββλαϑὸ 
μαῦ Οἰαῦδαο βθ οὐ δίοδος. οδνσι ὕδοασν ὁμαύον.. βδνοδϑο ἅγ0. μὸν ΒΟΟΣ 
δ λο [5 Ὁ ρου ἐμὲ τ ὡ. αλουμο,. ὁμδω δυο ϑοις. «μραϑυ δ 

οὖν «ϑοβνοῶς, κῶς ὡς Πϑν τον «[κοθο αιοῷν, ἰδαυυοῦ ἔθομςς “9. μόν ἰοῖδὰ 

130} ἴδιος το θυ μδας μῦρϑ οὐδ κθὸ θγμαο βάδναῖθο εἰδῶν γα, ἰδαθωι 
ἘΜ μαυθρθ κυλνθοοο [ον ὡὸν «ἰδοῦν. ἰυὐοῖδγ βου ῥο γαϑλν των α ἐὴ 

ἰοθν αϑυλθ μῶβο μαβο,  αϑλ μι (ο ἴρβαὺς μϑ ᾧ σϑυμο ἢ 1.5 ὁ ϑοῖὰ. 
ἰμὶ χὰ ἰθοκςο εἰδεῥων μα καθ τορι θγ ἴθοις μα. ϑις δὲ «κθθϑὶ 
οἷν οἰὐθαλοοο ᾿αϑιλϑον ἰδαϑ ον οὐ μῳς κοῦ οὐκ ἰϑδαθ μὸ θὲ «πτϑὶ 5.5 
ἴοι ἰός μ᾽ ἰο οὐ οὐἱο οἰ βου δρ5 οοὺ μ.). ὡ Βνρϑας 

αν ΩΡ} ᾿αυμ5 ἰοώο βο αν. Πα αν. Ὡς ὡς '9ον :ἰδωσυοΣ 

μαδϑϑ [(α μαι) ὡο βλϑθον ἰΐομϑας. τον λοι τὰς τμῦ νοο ϑίο ροαςς "Ὲ 
μοῦνα, ῳϑος ἴρββουυ ἰμοῦναο ΠῚ ἐμ. οὖ. ᾿ ||» ἃ τ» -ονοδοὶν τμ 

«ροῦν. ἰδιγαδαϑϑο κὰκ βααοΣ οὐ» απ ἡ μϑ ϑοβω) κῶν ΟΣ εἰδέυυοῦ ἰδόντι 

ἰλαμασοος, ορρανς βλλλάθαθ) κὐνοΐος, δὰ κολΐο μος οἴνλανοο «ϑολακοῦ α3ο »Ὡμ"Η 

[λα ροὐ οὐ ᾿πιομος ϑομορ ἤἤοια οὖν. συλ. γὸ [. 6.5} γον ᾿ϑολ ὀΐ που «ἷο αὐτὰ. 

ἐΜαν {μ1565. βιοῖν υοΐο. ρα, οϑιασεδαθυ ἰἰονκφῥαθο. ἰδμιυοῦν Ἀρθιϑο [αΞ δ 

Ὁϑιασεϑαθς [κὸν α 9 λαοῦ γοομῶν, μιϑον οὐλςς ᾿ϑιλθο [κας ὁδϑο μιοομῖνον μὸν. μιϑοὶν 

μοοῦνῦ οϑὶ αν αδυροῦ μονα, οὐοδωΐ μῈδ ββάρουῦ - μοὶ ϑοῖ εἰοδαν 

ἰθοις, γον ὁο αςξνςςς μανρο ραν ἰδὲ μας οἱ πὰς μα) δόμοι. μὰ ὑρϑϑ.ο) 

θα ἰαδλαθὸς, καὶ θοῦ μο. μαπαυνα ἰαδιγ ἰοδνν βαθ ΟἹ κϑρο. «ἀλθιὸ 

ἰμρασος, αϑιοδι αὶ; ὠϑοΐ ἐμοον δα) μα φοβοῦ δι ἰϑοβα. κιλαέθοο. ν ἰῆθιςςς 
δον μυϑα. ίμμας μὸ ἰδα.᾿ 9 δα Μ΄ ϑν ἐξ οὐ δ5 Οὐ μιβ μογὸ 

ι11 ἄδοωυ. ὅσο, οῖοι ἃ ἐκ» μὰ. βϑμο ᾿Ξ ωὐἱ ϑ. ρμο) : 5 «οὶ 

ροΣ μον τ μα ἑδιις οὶ αι θοςς,, οἱαιροϑοο ὁμδο ἰδόλαν ἰσυλοσῦοι οὶ 

Ιμαϑ λων ομοὶν οὐδ λθι θοῦ. αϑε»Σ Βορδ. ἔρος: 9 ας. 5 αδϑιλ μὅοι α ὁ. 

ἰλοϊ ανδο κου ἰμῳςθὸν. τω βοασοο δ κα δυμδομη αϑιοδαίο ον μὸν οὐ βαρ 

μβο τοῖν Ἀ ἰού [6 οὔλλο (λόγο ἐρθαϑν μϑοὶγ οὶ : βογο ἐμοαβν ἐμῷ ὀΐδοΣ ἰιαῦν δι υδοοο 
ὅ5ο ἰδ ἰῶς ουλοο δυίομαν οὐἱ 15. Ἀδὰ. οδνονς αύϑιυδδο "ιν δ 

δου μον» οΝνΐμνας. μὸ ἔδιαλο } ἰδια ὁ Μος κὰν ἰμϑ ον κὸν 9.) ὴ, ον 
ἰδδοαϑο ἰδανο μὸ ἱδα ὁ Β΄. ἰδαϑθν αὶ λαὰς ψόρῤο τίνας, δ] Μμίομαο 6} ἰὴ 
πο τβμαῦγο 5850. οἱ ἰδνιμο ἰμούδθατν ἔμθας. «οιοδοΐ μὰς ΒΓ ΟΜο ἰδδθϑαι 
ϑβας δ μἈ5) Ἰαδιδδϑν ἢ μαν υοἱ μα ϑαιν ὑλνα ῥο [ια 4.5 89. ιϑομθουθ «5085. 

αὐ  ἰνάθ ὡλὺν λον : οιαο )ο θσμας οἱ μοὶ δυβκαῦο ἰδ κὔνοθ 



ΕΠΑΘΙΙΌΒ. ῬΟΝΤΙΟΌΒ. ΦΘΥ͂ 

Τδ5 Ῥτοΐοίθπνγουνῦ Βπᾶσθὺ βἰοῖ ἵπὶ Οὐϊθοοη, τὸ (ον 86]108 ΑἸΒΙΟρο" πρὶ. 
ΒΟΙ Ἂπθ Ποῖβὲ 65. (ΗΠ). 8,»): Ηδυν, ἀοῖπο Ὅοαϊο βπαὰ ἱππιῖθθομ. οι {8 Πτὸ (05 

ΤΙΘθοπβ, ἱπιίδίοπ ὧν Φαργο τεισεὺ ἀπ οὐκαπηῦ; ὅδ Οσθοιθ παῦ 16. Οθη. παπᾶ 

ΒΒΒσε ἔονε: γοππ αἴθ ΦαΠτθ παμθ κοππηθη νἰνϑὺ ἀὰ οὐκαηηῦ οὐο, δ  ὁπη ᾿ππη!  ῦθη 

68. ΒΙΟΒέθατοι -- όσα (85 ΤΟΙ ]Π10Π6. ρμομῦνὺ --- ἀπ ον. Κὔνρου!οβου. βοἸβε ρθη 
Ναΐον οὐκ οὐκαππὺ πῖγα, ὑπ νῖν 8π8 ἄθπι ΚΟ ρου] Πθη ὙΜ]6 ἀπ. Οἶπον 50} 
8} ΤΆἕ6] πη βοῖπο Εὐκαππύπὶβ Πουϑιβίοβοη, ἀπα οἰπθ αἀἴοβα ἨΠΠ Βτἶ 061 (ἀοὐ νὸπ 

ἄδπ οβομδρίοι πἰομὲ ον καπηΐξ παῖσὰ, παπᾶ 5[0. αἰθ ὙΟΡπαΒ  νγοβοη. τν18 ΔΠ1]161}. τπι} 

Ἠοπῖρ πῆμσοι ἀπ ΠΕ] θθη, --- ἄσημ παὺ ἄθν Ῥροξοῦ τηΐῦ Ἰλθοιῦ Ἰοπὸβ Δ ορῦ βοβασῦ, 
ἄρῃ πιξΐθη χυίβοιοπ ἀΐθβοι μοᾶθα Αὐύοα ἄον ΕἸ ]τοπα πῖβ. τὰ (ἰοὐῦ οὐκαηπξ 

ἀπ οὐ τὰν αἷθ ονπαλἤγννοβοη. ὅὰ8 ἀοπὶ οἀ6. (65 ἰυυνγαππβ ἀΌΤΟΝ δῖ6 ἴῃ (Δἃ8 

ΤΠ ρθη. 3, Π85 ᾿ἰδὺ ἄπβ οὐρα ΤΘθθ. οἷο, (οἷν, 17,3). 6]. ἀπ} Οοπύανίο 2 Κὰρ. 88, 

12. δ» “Περιτομὴ πένευμτ}}} ἔστιν ι «πὸ τῶν παϑηματωῶν απογυγηη δι τις 

ἀγαϑῶι ϑεληματι δια τὴν του ϑέου γνῶσιν γινξτιιι. 

Θοἰδεϊρα Βοβομποίδπηρ ποππὶ οὐ αἴ6 Ἰἰοἰπίραμπρ, αἴθ γοὰ ἀπβύθη Ηουχοπ 8116 
ψουπδαΐ οπὐξονπῦ [ απᾶ ἄθη ράπσοι ἀἰΐοι Δθηβοιιθη, ἀον ἀασοη ,αἷα [ἰϊπῦθ. ἀθ8 
Ταγνϑθπβ νουδουθὺς πᾶ ρσοροῃ αἴ ρον. ]Π1ο.6 Εὐκοπηΐπβ ὉΠ1πα ἰδὲ, 5. ππβ 888- 
ἐγοῖθε. Τδάμστροι οπιρίδηροι ὙΠ ἄδηπ ἴῃ ΘΠ οἱ ἴπὶ (ΘΠ πππῖ586 ἀπχοὶι α16 ᾿ΡΆυΠ]Ὸ 
ον ἅϊο Βαβθ Ἰόπθὴ ἀπγουρπρ! ομθη. ΟἸαΡαἰτύου. απ τύχοι δὰ5 Οπδάοη ΚαἸηον 

απ Ἠδαβροποββθη (ἰοὐνοβ. οἰἢν παθῦ 416 Βοβομποιδυηρ πολὺ τοῖν Ἠδηάοπ νο]]- 

Ζορθπ ΟΠΠΡέδηροη ἱπᾶθπι οπο ἀα5 ΕἼ αἾβ0} ἀον ϑὔπαθ οηλίονηρ ὑγανάθ ((}0]. 2, τι), 

ἃϊα Βοβοβποίδαμρ ἄο5 Ηδυχθηβ ἴῃ οἰδίθ, πιοῦν πϑοῖ ἀπ Βας βία θη" (Πλδμι. 2,..0). 
Ἐξ ρἰθὲ σννοὶ Ασέβθη ἄορ  ονηδαῦ, ἀϊθ αἰ ον παπεν νον ἀπη]κοϊη βοροη ἀὰ5 Τ Ἰοὺ 
ἄον ΕρΚοημπἐπίβ, ππᾶ 80 μἰθὺ 65. ὅποι 1π| ΑἸΠΡΌΠΙΟΙ ΘΠ. ΦΆΤΟ Αὐύθῃ σοϊβυ ρον Β6- 

Βομποίάπηρ, αἴθ ἴδ γουπδαῦ νοπὶ Ἡδρζθη ὙγΘΡ ΠΟ μηοα. 850. 69 ἀον Δθηβο! δὰ 
φοβοίπιο Δ οἶβα βομου ἴοι ἴῃ 16. ογδοὰς 465 Ἰζδτρβιϊοβοῃ οἰπεν δῦ 8 σὰν }- 
ΒΟ Ποβοπάθη ψοΟ]Ποπάσηρ ἴῃ ἀν ποαθῃ 6], ἄριπ ἱπππουννπσθπάθι Βοππίαρο --- 
πξηΠοἢ ἅϊ6 Βοβομποἀπηρ ἀῦγοι. ἅδη Δ Ἀπ16] ἴῃ ἀον ΠΠαροπα ἀπα α16 ἀυτο ἀθπ 
ΤΙπξουσιομὺ ἴῃ ἄδνυ. ροἰδιίσου. Ἐπ]τοητιῦη!8. Ἢ16 Ἰζταῦ ἀουβοῖθοη. μαῦθη. Ὑγ ἀαρο}ν 
ἄϊο απαᾶθ ἀθ5 (ἰοἰβέοβ 'π ἀν Τϑα ὸ ΟΡ! ΒΡ Ὸη 815 οἷα ΠΗΪΟΡρ Ια πα Ἰῃτοι ΠΟΙ ΠΙ ρ Πρ’: 
οἴμν βοᾷ βϑιναβομοη. ἀπ ροΠοΠ]Πρὺ (1 (ον. δ, 1) ἀπ α16 ἴπ ΟΡ. ροίδυ Ὁ βἰπα 
Βαθοα ἴῃ δηροχοροι" (6Ὁ]. 8, 7). ΔΥΘππ ἀἴθβο Πρ ημοῖν Ἰνοβομιπαέχι ἀπ ἀἀ5. ον- 

Ἰοπομβέοπᾶο [σι θυ ]οβοίιθα ἰδῦ, Ὀσὶησὶ ἀϊ6 Βαβα, αἴ Ἡοαϊ μα σου, ἄϊο Α βἴγοβο Ἰοῖομὲ 
ἨΠῸΕΟ. 8 βοβνοϊοῦ οὐ ἴῃ ἄθι βροϊιβίθη (δπίατιθ: ον] ἀπ τὶν ΚΠ ΙΟμοη. Φαᾶοπ ἀδ85 
Νίϑεβον. Ὀοβομποῖᾶθί, 80. ἄοπ Ῥηθαπηαύϊβομον (8 Ηα]ΐοθ ἀὸν (ουοίο (ἀοὐίο5" ἀπᾶ 
ξϑυποῦ; ρᾶϊο Πρῖτο ἄθ5. δτυτη {. ΟἸ}ν, 1δῦ οἷπ δίοββον, ἀὰ8Β 16. γσομ ΤΟΙ ΔΘ πβομα Γοη 
ἀπ μ{ΠΠ|{8 Ὑουπαμ Ὁ ἀστοῖ γᾶν ΕΠΡΙτο πη 15. ὈΘΒοϊιηοϊα οὐ“. [)ὰ5. ΓΒ ΒΥ απὶ ΠΒΡῸΤ 

Πηΐο ἰδὺ πὰ ἀἴθβο αὶ ἀν Βοβομποιἀπηρ, οἰ συ θη. ρθουν ἡνοσάθη νυ προ 

(οὐξοβ Βοϊθίαμα, θην Ὑἱ|ρ δὴ (16 Ἰυρ] δναηρ ἀον 7 Αὐύθα ον Βοβομποιϊδαπρ 
Ἰτοπαπιθη, 816. δἴμζοὶη οὐἸΠἄγθῃ. 

18. ». ᾿᾿. «. Οἱἐ κεχοινωνηκασι σαρκὸς καὶ αἱμᾶτος παιδιὰ εἰσι, πῶν δὲ 

παιδιον νηπίον οὐ τὸ ἀγαδὸον οὐδὲ τὸ κακὸν κεχτήται τελειῶβ" καλῶς οὖν λέγονται 

[οὲ ανϑρωπον οτιὲ μεδοι εἰσι τῶν τὲ ἀγγελων καὶ τῶν δαιμονῶν. 

Οομξ οἰππιδὶ ροροπ αἴ Κούχοσοὶ 465 Οὐίρθποβ νοπὶ ἘᾺ]] ἄθν ον μα ΗΠ (νους) 

πᾶ ἰπτοῦ ΕἸΠΒΟΒΙΠΙοθππρ' ἴὰ Κῦτρον χα Γὐἰαίοσαηρ, ππα σόρομ 416 ἅπᾶτρο, 815. Ὁ 

ἅϊα ϑὕπᾶο ἴπ ἄον Ναίαν Ἰᾶρο. [916 ἀστοι αἴ6. Βομορίαπρ' πὶ ν]]ο]ον. ἀπ ννοβοιῦ- 

Το ον οἶδα πὶ ἄσπι βἰου θοῦ θα Τιοἷυς --- Εἷον ΤΊ οΙβο. ἀπ ΒΙὰΣ βοπδηπῦ, νρ]. 

αἷα Θομν Ῥιβ6 116 1 ον. 1ὔ, ο0 --- γουθαπάθῃ βἰπα, αἰο βἰῃα Κίον ἀπ βύθμοι ἃ]5 

Αὐξίηρον σι Εν κοππίπῖβ, ἀπ ὅθι" 586. Ὑγδοιβοη 50116ῃ. «([οὅ05. πηχηϊϊπαϊρο Κιπα, 
ἄλα ποοῖ ἰπ ἄδνΡ Επύν] οΚ]απρ Ὀορυ θη. ἰδὲ, υοδιχῦ νθᾶον ἀὰ5 Οὐ ποοὶὶ ἀἃ5 

84} 

131 



Ὡ05 Ὑν ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

«ἱμροί Νῶϑοι Ἂς μϑδο. Ια θοῦ [.....9 δα λων οὐμοὶν ΄ϑοὶ «ϑϑοο τὐεὸεθ ας-9 

βαζϑο ἰιθδνδ δ οἰ μϑοὶ χὰ. μαθιανος ΒΟΡν « ἔγμανι. (5,9 δὼ5 οὶ μέβο μον τβααχθ 
ϑϑιοῦμον ἰδαϑῦν μϑνον ὅμαος, 15} Καθ βαΐμις αοἱ ὅϑορον τἰδωδδν υϑλαϑιο 

ιϑϑ. βαο ἰμο δας Ἀ5}..6Ὁ ιϑβαν. οἱγ» .ἰθσαο λον. «ὐλοδ 

«ούοιμο ᾿βμο βοϑᾶϑα ῥο ἐν.) ἰδᾶ,τ οὐο νας ΑΘ οϑϑι ον οἱ -. «Θοια 5.» 

ἱδραυλ χα σθουν μον ΝοὴΣ καθ ολονς γα ϑομδυΐν κου τἰδαυθῦ βοθσαῦ, λαὸς 
131} ἔξω ϑϑν μανὸν μια ΐ . μοὶ ἰδώϑῦ! {{ϑ ον μια ἰγο κϑῦ ίκο ἊΣ. Ὁ. ομοο 

«᾿ἔϑοιν ἰδδομν ἰϑαβο, ὁοὲ ἰδία τ ἰδ ματον νατνοιν οὶ βίϑοις ἔμέφεϑιθ [ιθα5.) ὁον ἰδῖθο 
νοὶ τἰδᾺ  αχο τὰς Μίμρας οδογο., ῥομϑο οθιαλο οἡ οοΐα. «Ὁ. «Ὁ 

ὁμδι τον τἰδαο ἰἰακορθ) πο ς 5 οον δὶ ΠΕ. ἰαὰθ ὸ μὰ 9 

ΘΟΝο, δον (υἱοί καθὸ 5 ὀρϑν τῶν Ἀ οἡἱ (δορθ μα. τἰοιδν μῊΞ ὧον ἐγ δ ῤ 

ὀιομ σου. μϑα. οὖν. Οἱ μάββϑαλο οὐδ 5 ὦ μος αὐϑο. ϑορϑα ΝΞ». 

οιλαίλαθν ββούδϑον ἔξ θιϑν [5..}}} ματνοβν χα. ἰκαυΐγ νας δα μϑὸς γον ἰϑϑϑονς 
ἐϊϊομθας ο ἰδαϑθιο ἰρὼωο ἰδωμσις ὁ μιλ.5. λανς τἰγαθιδι ὁο βμκυϑοο Πμὰν [κ8. τἰκαοὺ 
ἰμο ωῦῦωα αϑο ὁδλν9 ουϑ οον ἱκο βάλ ϑοο {|| ..5} οἱ οὐ ῬῈ5. ἰθὺ 113...) οον ἰδώϑο 

λον ο ἰῥοιαν,, σα ϑο (50 το,» κϑαλοοῦ μαλο μὰ μϑῦ οἷα. Νωεῖο τἰβαῦξος 9) 

δϑϑ [ἰααορϑϑν ἰδδνν ματοοιν (οἱ βϑον.. ἰδδοοαον βδνοοα δὸς [δορὸν Σ ἐυρθικοο καθ 

εἰδοεθ ων ᾿ϑᾶοο μθ ςΘ βανν Νλο .5. κυϑϑ ὀιποὸ τα καθ βδομον υϑο 
ἰϑῶδι 3. Ἀδς τοῦ Νὰ ἰμ]λατν μοὶγ σοΐο οἰοῶν ορϑν ἰκαϑοςθν ἰδϑι καθ αν, ἡ ροο 
εἰκομϑὶν ἰδϑδο μος ἔμμαϑ μλθοδοο ὁΐνο.. βακοο [οίλοα [15 βαὲ5 ἰοον ἰοομ ἰοιδν) 

βοδϑ. βαυσϑν ββαδοι, οὐλο οὐ. μοὶ οὐδένας, ὀΐο. ἤομθο δ μθο. ἔρον Νάλα μαἡ 
.Πδϑς »εο Ημὃν" οἱ (8.5) βεο Ηφξοῦγ οἱ. ὅδ ἰδθσα ον. ὁ0}} μοὶ ᾿ ϑν οοὶ 

«μοὶ χὰ μθανο. ὀμθογοῶν, βανγοῦ οοῦνος. ὀμβορον σοῦ Ὡς ὀβομ ἐν ΟΡ! 

βοδϑ. κῶς οὔνϑ ὦν μοὶ ᾿ϑθον θο μιϑογ .ὑγμανς, μ5μν δὼ ον ἱββορον τλαλς 
ἰλοξθαν ον βαδοι βαυσιον ῥαθοο μον οὔνϑ ἐγ μὸν». μϑβν οον βαϑϑ. μαυλιθ) 

132) ἰδ κΘ αθμο [ ογβο οϑϑι ἃ» ξ ομον φοομδοὶ ἰμθιοον μαθον νυ ϑὶ νοΐο : ἰαρλισογο 
τ2, τῶν αΘ μθὰ μοῖρ ψοίο οοιλολίω «5.» μᾶς ἰδβσαον, ιϑόδοδιασο 

τ5 ἐγϑϑι δο ἀπεθ αὶ τὰς ἰλμν μιϑ) κῶς βαθο τον ιαυδοο ἰγαν ψοὶ Ἀύοοι ἰγαν 
Ἀροῦ μϑλὰ μόρος ἰΝ5. ὡϑῦο τοιονδὶ ᾿θορφϑὶ ΝΣ Μὲ τ οοῦνοῦ οον ἐξο ἱμο 

ττϑϑαο βαδδιν οοιαραϑα ῥροὶ ΝΟΣ τθοι ἰγαδς, .5 κὰν οἱ μὰ. ἱκϑον : ωϑαϑὶ 

 ν οον ας, ατσν μοδος οδνο οἰγ τοννες οἱ μον ὐον ἰγοο . ἔϑμαγὸ τϑοὶ 
Ὁ ΟΡ» . Πα. Ῥ.ο {48} οἱ δ" βρο μῤϑύη τον ταῦ ϑδυ ἰδοοαὸς, μῶν οοιΣ μοὶ 
ἰβοαρ οὐ ἰοὺς, οἱ «ον ἰνοΐ ἰοςς ὅσον ἰδμας ἰδμοαον, οὐ; Ἀὸ. δον 

Ι'ϑαρο τ ἰοῦ. ϑ αθο οὕοιο ΠΣ ΜΕ τᾶς ᾿αλμς) βανιϑν» βαρ ΗΒΙβογ 

ν κοῦ ἰομδὰ, δον ᾿ς ᾿ϑρμον μοὶ 15},... ψϑ.5 μοὶ; μια ἱο ἰνωΣ δ; 

τϑοό μος. «Ὁ «ον δ ἰδ δ τὐλδέάλου . μοὶ μβϑαἀ θοῦ ϑὸ 

καθ εἰ μθθ αυμν ἰδυμάθαθν κοΐ μον οἰλαῦν ἐγ νον Νιλϑος ἔς δυόϑι μὲς 



ΒΌΛΟΠΙΠΒ ΡΟΝΊΙΟΤΙΕ. 9609 

Βὄβο π᾿ γοϊκοιημηπδπὶ Ναβθ. [ὖ5 1580 πίοι νο]]Π]ζοτάτηοι ἴῃ Τ᾿ αροπα πα Εἰ Ἰςθηπ ἑηὶβ 
αὶ ἀἴ6 ἔἴππιροὶ, αἴθ ΑΤύοΡ. πα 415. 65, ποοῖ 850. νο]]Π]Ἰζοιηπιο ἱπὶ Βύβξοπ ππᾷ ἴπὶ 
ἀαμ!]οη. Τυυϑῖπ 1ὸ αἴ6 ΠὨδποποι, αἴ βοὶξ Ἰδῃρότη ἀδυῖῃ βέροκομ, ΠΌΒΠ4 1} εἰ 
αἴθ οθθη ρσοπαπηΐοη Βομδαρύπηροι ον Ἰζούσοι ἀπτὶοιὑΐρ. ,ΝΠῸ Ἰλοοιν ἴον" δι βοὴ 
(16. Μοηβοίοα ΜΠΟΓΟΙ γγοβοι. χυγιβοιθη πρ 6] ἀπ Τ) πποποι" το 510. ν ΟΝ. ὙΨΟΪΒΟῊ 
(ἀοὐοβρ ] θῃσέθη ροπᾶπηῦ γουᾶθῃ βίπα, 816. Β0116 5 ἀπτοῖ ἴπτ ἊΥ ἀοπβίατη ἴῃ Ερο πος 
50. Ὑγοῖδ ἰσοσήτποπ, Π48 56 οπύνγθαου τοῖὸ ἀθη Ππροὶη ἰὼ Ταροπά, Εὐνϊκοπη πὶ. απ 
(ἀοὐοβι θα ννο οι ουα, οὐδε ΤῸγπ νὸὰ (Ἰοΐίο5 (ἀουοίθη ἴῃ Ἀ]]ὸπὶ Βύβοη. χαποθιπθῃ 
παπᾶ ἄθπι ΑΡρταπᾶ Ζαοῖ]σπ, νὸ αἰ Το πόποι 510} ΒΘ π6ι. 

14, «ν ὦ. [πὸ Ἰροϊροπᾶοθῃ πιϑοιμῦ οΣ" π8 ἅ16. πα ]Πο6 Εὐὐ]τοπηὐπὶβ. ἴῃς ἀπ 
πη ἴῃν Υ αομιβῦπῃι ΒΗ ΒΟ Δ .]10}}: 1 

ὥσπερ ὁ ἀρραβὼν ὁ ἐν τοις σωμιιίσι μερὸς τι ὄμικρον εν τῶι σώματι ἐστιν ουτῶς 
πὰ ὃ ἀροῦβῶν 0 ἐν τῶι γνῶσδεσι μεῦὸς σμιχοο τῆς τῶν γενητῶν γνώσεως. 

Ἐχγκιᾶνὸ Κὰρ. 18 τνοῖΐθι" ἀπ βαρύ, ἀαβ ννῖν πῖοπ δ ραπχ πὸ ἄθα πα]! οἤ θη 
απο ἀθ5 (πέοῃ βἰπα, τῖθ ψῖ 5 θοῖη Βῦβοπ. βἰπα, ὙΠ Ποβί ἔσο οἷη ρθουν 5508 
παὐ ιν Π01165. ΤΙ ΓΘ βοπο ἀππρϑνουτηῦρθη, (5 (ἀπο, ἀδ8β τπ8 (ἰοὐξ ἴῃ ον Βομῦρίαπς 
πὴ ρᾺΡ, ὑπᾶ ἀὰ5 ἀσνοι αἴο Βσ]τοηηὐπῖβΒ (ον ΓΟ] ἀϊηρο ὑνδο βοη 5011. ,1}5. 158 
ΒΘΒΟΒΡΊΘ]Ὲπ. δα Ἰῃσοη Ἤδυκοι (1 6τ. 81, 31) ἀπ βαοιοὺ ἄθη Ἠδυτη οἷο." (1 6γ. δῦ, 6). 
Τιοβοη ἀθάδηϊοῦ. μα ον. ἀατοῖ οἷη Ποἰβρῖοὶ νον γον Π]πβέσίοσι. [γὸν ϑδιπθη 
να ψνῖθ οἷα Απροὶᾶ ἵπὶ Τδάθη ἄορ Ναύαν οἰηροχα!]ῦ ἀπ ἰιοϑι ἐχὺ νὸπ (οὐέ αἴὸ 
πα ὰσ!ομο Κα Ιξ, ΟΠ ροσβομαί, πη τ νΟΠ] ἀσπρ, (ἀοθανέ, ἊΝ δοϊδύαπι, γ᾽] οπάπηρ' 
2 γΟΡΌΣΒΒΟΙΘΗ; ΟἿ᾽ ἰδὰ Ὧπ8 οἷα Εἰοπον 1811] 68 Το Π05. ΠΟ οὐ Ὀοδιύχῦ ἀοοὴ ἴῃ 
510}} Βομοπ αἴ ρᾶπισο Ὑ Ο]]οπάπηρ (68 ΤΟΙ ΟΒΘβοη5, οὐ ὑτῆρὺ ἴῃ 510}. ἀϊὸ πϑι τυ] 1 
Κιαϑδίν, βίοι. χὰ οπέν!οκίθη, ἀπ Τὐουῦ χὰ ὑγοΐοα πη ἄπτοῖ ΝΑΒΤ πηρϑδα Πα τη 
χαπὶ ψοΙ]ΠἸκοιαμιπθη Ναβο μουδηχανγδοιβοη. (ἀπ Θὔσηθο 505. ποῖ παῖ ἄοπι διποπ 
ἄρον Εὐ]κοπηξηΐβ, ἀθη ΠΡ π΄ ὈΠΒΡῸΡ δῈ ΠΕ πη ΓΒ Προ πδ  Π]Π]οθυ. ΟΡ μα. 415 
Δυροὶά οηρίβηρθη ΒΌΘη, 516. τοὺ ἴπ ππθ, σϑηδητὺ ἀατοῖ Ὧὰ8. Ὑονϑἐ πᾶπ|5. ἀδν 
Βομῦρξαηρ, ὑπ χῖν πγορᾶοι ἀατοῃ αἴ Ἐν κοππίπἰβ αοὐὐ μη] οι. Κ᾽]. Οδηΐ. ὁ 
Καρ. 48. 

1ὅ. «". ». «. Ε ΤοΙρ᾽ οἷπο νγϑιϊουθ Αὐβ ἢ υαπρ 465. (ἀραδη]ζοπ : 
Εἰ πᾶς ὁ τῶν ανϑροωπων κούμος παιδιῶν κοσμος ἔστι... 

ἘνΠδτε Κὰρ. 14 ὑπ Ιζὰρ. 18 ννοϊξοῦ : ΜΠ Ιου Βοῖβοη αἴὰ ΝΙΘΠΒΟΠΘῺ 
ΜΠ ΘΙ νγόξοι ψυνΊβοόμοι Εἰηρο]η απ ΤΠ ἄπποπθη“". Υθμη Α150 16 σᾶῆχο ἤν ο1} ἃ. ἢ. 
Ὧὰ5 Τὰππ ἀπᾶ ΠΎδῖθοη ον ΝΙθπιβοιδπ, οἷπὸ Δ Ὁ] ππιπιϊϊπαῖσου ἀπ ΜΠ ΠΟ α ἰγ ΕΠ μῸΣ 
ΚΙΠαΠοΙν ἰδὲ, ρ᾽οιομβαιι οἷπο Βόμα]ο, [ ἴῃ ἀο᾽ 5ἷ6 απίον ζποιῦ ἀπ ΒΟΙΘΠσαηρ ἴῃ 
Ἐπ κΚοππέπὶβ σαπὶ Ναπποβα] ον ΠΟΥΒΙ ΔΟΏΒΟΙ. 50116π, 6 ἴα ΟΡ 1 (ον, 18, 
(18]. 4, 1--5. Ἰομτὲ -- 80 οροη 56. αἰπὺ σαπὶ γΟΠ]Π]ζοπητππθη ἴαμα (ηλικια) (08 
Νίἥαηποδβ Κοπιπιθη 807 6ἸΠ61 ἀον. Ὀριάθη 'βδιΐθη; δηὐνγοᾶθυ σπτὴ δέθηα ἀον ἔπη], 
ἄϊα ἱπὶ Ὑ  υ  ϑῖοι τοῖῦ ἄσπ Ἡαπξοίοη ν ]]Π]Ἰτοταπιθπα Τὐρ]τοππι ἔπ ]8. πᾶθοπ πα 516 ἀπτο]ν 
Δ]Π]ΟΥΙοῖ Το σθη ἰὕγοση, Ψ16 οὐ ἰσρθηᾶνγο βοθτϑιῦ: ,6α16 ΕπρῸ] οὐ 16 ὴ ἀπ5. [γ6ὶ 
ἴἤσοῦι Νμθη ταὶὐ (ἀοὐ θβουτοππίπβ", υρ]. Ῥ8α] δολία ρθουν. 1,4, 1 ον, 1, 1 
ἘΡἢ65, 4, 18: ἄββ58108 τηθὶπὐ Ἰπαρτῖτιβ ἴῃ ἄθη. Δ Οσέθη : ωὐγοπ 816. χὰ ἀ6πὶ σἰαπαθ 
Ἰοιηπιθπ, ὍΣ γον ἄδη (ἰογθοδίοι πο ὑ", Γ᾽. ὑτπρὶ αἷα (δυδομίθα σαν Ὑ0]]- 
Κοπηπομμοῖν ἀοΣ ΕΏΡῸΙ ἰπ Ταροπὰ ἀμ Ενκοπηὐηϊδ, 80. (ἃ 56. τοϊῦ 1μποη (16 
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Τῇ τῦ. ἘΠΑΝΚΈΝΗΒΠΟ, 

ἈΡα Βὸ μοὶ ΟΝ ΟΣ το ἐβοςῶο ὁ Ὁ ο μὲ κα. ϑὶ ραν. οϑί οἱ 

ἶμθας ἰξῶς κῶο τἰοδαν οὐμϑν μῶο μα υαομο ρρο τὸ ἰσομ, μὸν. βογθνο 

ἰδσοα οδς, σον» οδοοίν ιοανες, οἱ φλοὶν «νον ἰγοιο. ββλκαϑου ομϑσααν ἰδόϑα ον ἰδουα αϑας, 

ἰουεμο] ἐδόομβας ὼς, ον. [15.. δλὸ χὰ. οἱ» «8. Ἀτο 85) τ:αϑ'ο 

ιϑομαροαϑιο οὐπὸ ἔφδδι, 3 ὁ 9}, σομαϑο τἰδι μο {Ποὐδυρλασν μα ο .5||50 νοἱ 

ὄν τἰδανϑῦ οἱ [αλλα αο. Πἃ». τὸ ᾿φϑιν τροίγ υϑοι τοῦ οἶδν σι μας δοο 

ιϑομαῦ. δοῦν δια» μα. τἰλανροθ ἐδ 1}.} ἰαυϑ μλθωδλον :ἠγοτθο {74 «ϑομδοὶ 

εν δον ϑορα οἷο οξθ. σαν μὸν ὰ5. ϑοιβο ρδδΣ σα, (οἰϑμο κδοῦβ 
Ὁ τ ΘΝ μέλαν. μασι ναν [δὴ Οἰοιδαν ολαυμοος, μογθοο, ἰϑομοσααϑο ομο ἰδμρας. 
ἱδροα δ σι, ἄβϑοῦς οὐκ οὐ Ομμο οὐδθ οὸ μοὶ τρϑνδὶ ἢ μμοΐ «οιαλομοῦ Θοὶ 

ΙΗ. μϑαϑῷ οἷο μμω, ομοδιαῖν βοαιρ οὐϑορο : υονον ἑ ἰδὲμ5 μον βοὸς. ΝΑ]. 

εἰρθαθ οίο βμιεκαὰν -οιοδοὶ ὀνπ κ9 ὁμον ὡς Ἀὲ ς οιοδιὶ μὸν ἐμη «οὶ Ομφὰ οἱ »Ὰ. 

ἰδχ 5 ὦ δυίμθα μι Νο 9 ΘΟΙΣ «οεϑο μας, δυΐραθο Ὁ ρα; οἱλα «915 55 

Ἀκοἱ θοὴν. οι σοῦ. ς᾽ ὦ μὰν οἰδεθ ρόδο ᾿μυλ ομπο δ ακαΣ ὀμσϑο ἰμαο 

νωνὶ ϑιαλο κοι ὡοΣ οὗν. σον ἰ Μοὶ μμαν να {}» μοὶ οοι βοαυλο . οὐδοῦ. 

σιξῶς ἐ5ὲ Ἀν βαρ οὐμῆο ὁ ῥϑωλὶγ λίρα γομῶοο Ομ οὐδῷ ὦ 9ἷο ΣΝ ἢ 

ἀδάῶο  Νυδ ιν οὐδαμῶν ἰδ οθσσο ρόδο δος ον Νὰ μαϑ. βϑμα)ο ψραλνῖα. 

βοδς οἷὖδο οἶγ μοί μῶς οι. -οιαϑογοῶς, ἈυροΣ σοῖς. Θκαν μον - τ εἰδὰρ 11; 

δ") οἱ δ νη) Ῥτο ᾿ῤϑ} οἱ . «αὐλόν ἰδοαον,, οὐ» ὐδοοὶ . μδν ) οι ἰβϑαδς, μααχιθη 
᾿ϑιδατο αὐξδοσον, ἰδ μθ ᾿ς γδαο Ὅσο» μος οἰδοδαο οὐἱ οὐϑιγ δὰ μος. Πδϑι. ᾿νε 
λϑήϑιο. ἤμαν ἰυϑ λοι σομ θὰ, α., δ τ ψον ἰϑαλὼνγ βοανν Νυδ ἐπυΐο μας 

τοὐὐθοο μαιλθ κϑῦ ὀνϑν ἰδδι μον ἰδαραλο (υξοδοο μὰ. ὅσον. οδδϑονς, ὀΐῶν ῥθμδο 

δε κῶς δῶ» μαῦρο (5}||5ϑὸ αν ξλαλοῦς,  βλλλαϑα ον ας ἰδοαο ὥσϑσοοα, λοὰ. 
Ὅρο ας ὁμῶς, 5 ἃ) ΘΟ... [50 }}} εἰ μιν ο οἱ “ὡ-ὡ3!Ιἱ᾿ 5 }Ὸ 

“νὰ ῥο ἰδδρν ἢ ἠγϑον θυ μοι. ἰδ ας) αὐ! οὐδραβον, ψϑοιο :Ῥ Α30} 

133} } εν. ἰοϑι ϑοῆνον ἰλοῖ εν ἐϑο οῆν, φραϑαθοο 9. βδμδοο λόδας ρος ἔμαθο 
ἰλαικανωΣ δορὸς ὁμδι δ Νο αλλκαλο  ἐρου Νλοὶ» καἡ Ἰθαλων 6.49 

"ΘΑ ἈΩΩουνκο εὐ νι οιοδοὶ ᾿σο μρβοςς ϑδνῶνν, γον οἱ θϑο ἰδ ο 

τὔσοΙΣ βίϑαϑο ἐοὺ ἰδϑι νι λαὸς κιὸς ὑγδοο τ μόγις, ὑϑβοο τὰ. κδϑι σοοΣ [5150 καθ] 
τοὶ ὕθμὼ λϑύθιο .ἰοδν γασα τς Δὸρο τβοιων ᾿οςς «Ὁ. οἷ. .5.9 ἐμῦΜο) 
ἰαλλναλο ῥο 36 ὁ ̓ἀϑοι!ϑ οι κὔνϑ βου ΟΣ - τοῦτο ἰδονς Δϑν ἰλοοιδν, ὀέβος 

ἰυϑεθ ἐοδνυο Ἀδν κάαθοο υλα,κο ῥο αν, Μοὶ Πα μα αϑον. . μμϑοὺν οὶ λκορο ἰρραῦϑὶ 
ἰαδνιςς ἐδγαδαδϑο ὁ ταθι ρον [τα λννανο ἴγον τὸς βαϑοο ἐς μο μὸν ϑύοβα. «μα 189) 
ἰγοὶν ». θῶ εἰδανμο ΠΡ ΟΣ ἰλανμκάιον μ) οϑούθαϑ δ 5 Νδῶο 

μκυιοὸς φθθα Νϑγοΐν «μοὶ ἰκϑοΐ  υοιοδοὶ ἰλάαοο μος ϑοβνο ᾿δοᾶο, ἰδϑνρ, 
.λαγαογ βυοϑο ἰφϑο [5] Ἀαῷ -βωῦς. ᾿οοΐν ον, οραν ἰο ορα ἀραθο .«ϑοβν9 

πο ΨΥ Οϑ το οἱαῦϑο ὅοο.. ἰδδοχοο ροῦν κούλο ΟΞ Ὶ ορϑὸ 



ἘΠΛΑΘΒΙΌΒ ΡΟΝΤΙΟΌΒ. 71 

“Προ οηπθ βουγημθὴ ἀπ πὶ ἴπτου 6] ρΊςοιῦ νο]Π]Π]Ἰκοιησημθ Ἐ]κο μι ῖ8. οτ- 
μαϊέοη. Πα ον: οοὔθι" γον ἄθῃ ΕΠ Ον]Οσ 66 110" ἀθαΐοπ 801 α16 νο]]οποἴα 
Βοβμοῖξ ον Τ μιοποι, ἅϊα 8π ἄθπ, Κίπαουμ 05 ΠΗΡΌΒΠΟΥ ΒδΊηΒ“. ΔΡθοιΐοπ. ἀπὶ 510 
Θθθπ80 ΒΟΒ] ΘΟ σὰ τηϑοῖθη [ παπᾶ ἴῃ αἴθ Ηῦ116 χὰ Ὀτηρθη, Ἰ)οτῦ θοῖπι (Δ νοῦ 13." 
σθ 8} 806. ἃποῖ Ἰμποπ' ἅ18. νο]]ΠἸτοτησηθπθ Ευ]τοππ πῖβ ἀπίθυ ἴπτοη ΘΆ]6η. δαΐ ππὰ 
56. οι τθηπθη (ἀοὐΐοβ θυ ΕΠ] ρ]κοῖ 8}. 

16, 1... Μονογενὴς ἔστιν οὐ προτερο8 αλλορ οὐχ ἐγεννηϑη ουδὲ μετ αὐτὸν ἀλλο. , 

ἄδροη αἴ Κοίχθυίβομα Βεμδαρίαπρ (65 Ατίαβ, ἄν βομπ υνῖσο οἷη (Θβομῦρί 

Π6ν Ξοῖη δῦ Χ{ΨΆΙ ΘἾΠΘΥ, ΔΌΘΙ 61" μο᾽βὲ πίολὺ 1π ἀθυΒ6] θ6η. 1β6 2] ]απρ ΕἸΠΡΟΡΌΓΡΟΠΟΡ 
πᾶ ἄθι' βοροπαππίθ ΕΠἸΠρΡΌΡΟΓΘμ8. ἰθβθ διοῖ Εευρθθονοπου. Νοῖα, ἴῃν ΤΌτοΙ! ! 

: 
᾿ 

᾿ 
ἷ 

ψῖο Εγβεροθοσοπον, 16 Ἰούσίογα Βοζρίομπαπρ' ρομὲ δαΐ βοῖπο ΝΘηβο μοὶ, ἰδ ον 
τὲ βίοι νογοϊπίρὲ μα; ὃ βίδμα χυδυβὺ 815 Εσβύροθονοηοι ρ]θοῃβαπι γὸμ θη 
πποίοη ααξ πᾶ Ἰόβέο αἴἰΘ Βαμπᾶβ 65 Τοᾶθβ, ἴθ ἴπτὰ σασαο 8116ὸς5 (ΘβοΠΑΠθπο οΥ- 
ποτέ. ΕἸΏΡΘΌΟΤΕΠΘΙ ἈΡΘΙ ἰδὲ 6" π80}} βϑίπον (Τοὐεἐοῖδ, Ὑγ6}} δὲ 56 Ιρ8ὺ βθίπθῃ [ 
ΤΟΏΡΟΙ ϑαϊοίοξο. Π1Ὲ ἸοΠηϊδίοι ἴθ ἀπβσθπὶ Κὰρ. δῦ ππδη οι θαν. Βουγοὶβ 18. , 
αἴ (σοβομομθ γὸπ ἄθπι νου βᾶτα βϑθογοπθη βϑδῖς: ἡδαΐ, πΐμηπι ἀρίπθη οἰ ηχίροη 
Ξομπ οἷο." 

17. ἐμ. «Ἄνω λέγεται ἡ τὴς γνωσεως ἀναγωγὴ ματῶ δὲ ἡ τῆς ἀγνοίας καταβασιο. 

ΒΟΒΠΟΒθ. 510} δὰ Κὰρ. 1ὅ Ὧη, ΝΈΟΝ ἄθπι Τη]}1} Ἰθπθ8 ἸΚΆ} 6615. σἰθὲ 688. χυγοὶ 
οϑἰδηάο" --- οἴπϑη, ον πὶ ἅἄδν ΕΟ π Π]8Β ΠΟΙ Οοπ 5 οῖρ, ἀπη τη ἀ0η ΠΟΙ Πρ Θὴ 
Ἰθηρο]π σὰ οἰ θι ἔδυ, ἀπ αἰπθη δᾶοση, ἀον ἰπίον οι ἸχΡΊοῖΡα ἀν ΤΠ) τποπθη 
μοι ἴπ ἄθπ ΑὈρΡαμα Γμσί. Πίδβου (ἀδάδηκθηῃ οὐ] αϊοσε ΟΣ ον σγοῖδου. ᾿ΌΒοπ 
Βοἀοαξοι ἱπ ἄθυ Βοιτ ἀον Αὐΐϊβέϊορ, ἀθν Ἰυυτοηπἑηϊβ ἀἶα ἀθη ΝΟΠβΟΠθη. χαμῃ 
γο!κοπιποη Νδπποβα] ον Ον. ου]ιοὺ, ἀαπιῖῦ ον τὰϊῦ ἄθη Ἐπρ6]π ἡγοῦ θ Ἔγ6: ἡβαοιιοῦ 
ψγᾶ8. ἀνοῦθη ἰδὺ ἀπ πἰοιῦ πχὰβ δυΐ ράοη 150" (0 0]. 8,..). πύθῃ. Πιοϊδὲ ἀδροσοη 
ἄδ5 Ἠϊπαθδιοῖροη ἄθν ΤῊ ββοημοῖθκ, Ὑ]ὸΡ ἄθη ΔΓ 6ρ᾽ πϑοὶ οἴνοπι, πον Του ιβδ]οιη, 
Δαίρῖθῦ. ἀπᾶ ἀπ ϊτοιγὲ πϑοῖ Φοτίοιο, ἄοπι ΕἼπο6, ὑπ ἄξια! ἅδη Δ αρ, ἄδν ἸΤη- 
Ὑἰββϑημοῖν ἀπ ὅ65 ᾿σταμπβ οί, ἀοΡ. {ἈΠ ππύον αἶθ, Μύταον", 1 ἀϊα 1ππ 153" 
Μπροη πα ἴῃ σαπὶ ομΌΒβθα ἴθτοι 18] τηδοΒθη. 

18, {. «ιν. Χρισμα νοητὸν ἔστιν ἢ τὴ ἀγιαβ μοναδος γνωσις διδασκαλος 

δὲ αὐτὴς προς τοὺς λογικους ἔστιν ὁ κυριος ἃ. 

Οὐδῃ μᾶρθὴ νἷν ρεμῦνι, ἀδθ νῖν ἀαγοι αἰ ἨΠΠὲῸ ἀοΥ ΕἸπρΡῸ] ἀὰ8Β. ἀπβτον Τ[π- 
τη πα! ρΊκοῖ τη δ.618. ἄον Το σοπ 65. Θ᾽ ΟΠ θάνθη χὰ Εν το πη θπῖβ πογαονε υνονάθπ; 
βἷο ΤΠσοπ ἀπ σαπὶ Τἠοέ, σὰν ΕΥΚοππ πῖβ (65. Βοιῦρίονβ. Ηἴὸν ΒΟΙ ἢν. 6. ὉΠ8, 
ψῖθ τὶς αἴ6 Επ]τοππίηϊβ ἀν (οὐ μος ἴπ ἄρῃ ἅροὶ Ῥοσβόθθη ἴθ ἄρ Απροϊὰ ἀοΣ 
ΞΘΠρ τοὶ ὑπ ἄον ΒΘ] απο ον 1]. Τδαΐο οὐηρίδηρθι μαῦθη; νρ]. 1 οὶ. 3,.7: 
εἴν πιαὺ 16 ΚΑΙ θαπρ νὴ (6πὶ ἩρἢιροοΣ απ ἄρῃ Αὐβάγποϊζ: 9,61 58 1006 τπῖ8. ἀπ 
γουβΙορο]ύθ πὴβ τὰὶῦ ἀαπὶ Π]6. (ἀεἰβέθ" (7). [)}16588 ΒδΙθαπρ' ἂπ5. ὅν δυο. ουδὲ 
8 ΖῈΡ 580] ρθη Εσ]κοπηΐηῖβ 465. οἴπθη δίαβομβ ἀοὺ Τα δ, 2 ΤΘΠ σον Πθβαν ᾿ὺν- 
ομη ηἶβ ΥῸΣ 8116 ὙΟΡΠΌαΒ  γθβθη ἰδ ον Ηδνυν ΟΠν., ννῖὸ ΟΣ βουβὺ βᾶσίο: φἱοὶν 
806 ἀοίποῃ Ναπιοη 8116 Θμβοποη Ἰταπᾶρσοίδη (908. 17, 2) απ σολοὺ {ἴπ|, ἸΘμροι 

απὰ ἐδαΐοι 4116 ὙΌΙΚου οἷο," (ΝῸ. 38, 9}; νβ]. ὅποι ἄϊθ Απιββρυϊίομθ: ἴῃ ἤλπι βιπὰ 

γουρογροι 8116 Βομδεσο οὐο, (001. 2, 3) ὑπ ἃὰ8 βοῖίπου. ΕἾΠΠΙῸ Βαθης Ὑγὶν 8116 

Βοποιηπιοι" (90Ἀ. 1,16). ΟΡ. ἀδαξοι διοῖν Πῖὸ Δ} ἄϊθ πυνοὶ Ναίασθη ἴπὶ ἤμη: 
Ἦδνν ἰδὲ δ᾽ ξοίποπι  δβοπ ἤδοῖὶ ππᾷ ἀσγοι βοῖπ ΟοἸτομομηΐο. 



ὩΤῸ ν΄. ῬΠΑΝΚΙΗΝΠΈΠΑΩ, 

«λαμ μραϑο δοὺι μοο οἱ ον. }5 τως, 90, μμὸ ομοί μὰ εϑομὴ ᾿ἰϑον:9 ὦ -. 59, 

ἰμο Ως 9 ιμο ἊΣ. Σ καῖ. μοίδοο σον μου θα κὸ αν Ναὶ) δ᾽ 

ὁμδε Ὁ μὴν οδϑιϑοῦς ςς 05... οιοδεΐ ἰδωὰθ οὧδἱ μϑο!) λϑοι 

υἰκαναδϑατο [κτλ 15} ομωΐο τυοοδοὶ ἰδοεθ μὰς ἰμϑὺο . βοίανς, θα θροῦ οιδθοο 

ὡλβϑ οϑαα. ἰρα δι ἐα ἀοοὐν κῶνον. ἴσοις μα ἰαλο,θ δ οοὶ ᾿νλαῦ δῶῶοοι κὔνο 

ἰϑῖοι ὡγ βαδας ττρϑο δα, ἐάαο Πῤῥαοσο ἰραλοο, ομθὸν ανϑ ἰρϑ ἔλῳς 56). ἱμρ». 

ομθῦναν» ἰδῶ, ἰδροίδαο. βομαγο Μὶ ψρϑιο ἰλα,αθο. μοσοὶ ϑοῖο εἰ 6.56.9 

132} δῖνος μῦϑνα ἐν ὀρθῶς, κκαῦ αϑοι κοῦδν οἰζομδος ὁ μα γΐο μὰν βοον . ὁμβαυβ ἤΘη5 
ἵμ Νυίο (οὶ δεΐ μβροοῖθ οϑο τνμνο ὅθδον ῥλροὶα ἰδ να. ῚΘ μὸν εἶθ! 
ἰια,»α 5ο.. «ον (2) μα. αν [ιθὸν α. 1α οὸν. :μροοὶ ἐδῶ κἡὐ [να.ρα 9» Ἀ.- ιου υοῖο 

ΟΝ ΝΘ οἷδθ βμο υροοι, βαυδϑοο χὰ ὐννϑο υἰΐολας οϑ Ἀθνο ἔμεθο μωδο μὰ» 

“οοδυΐν μα γαον ἰοῦ ὐξΐο ἶξν ποοδυΐν οὐδῶν, οοὴ μύγο. ᾿5ὲ οιοδοίν εν δυο 

ομδο κϑοΐν. ὡϑϑ55οὸ Π Ψες σ! «ϑοιδιροί δὸς. αϑρασοοο ὑδῶῦ κ90 ε«ϑομόδας, μιν». 

τῶν ἰομοαα. μον. τοὶ «οομιθῶνο αν ἐα ὁ. ρο}}} «-οιαλὰς 97 Ιαϑῦνο :μϑαθῦν} μι5ι 

θομοοῦ βᾶαλαςς 9) [τα 5» οοςς, μον. ἐμροοο μβαωδοο μωθαϑ ἰἰααμθο βοῶ Δ ͵Ο3Ο) 

οἷο οὐ θυ «οἷν δαὶ φθαλοο μμροοὶν [υϑ μθαα Λ 19. οδΐ οὶ τὸν ἴμῳςθ "ϑίο 

«κῶνοι ιϑίο ἰοὶν Ὁ μον Εν δ᾽ δὼ νοι. οὐδ ο υϑα ο)γο ΟΥ̓ [να {ο 53) ῸΣ. 

:ϑομδαδιΣ ᾿ ἄρον ἰ(αϑὶ ορλοο., κα μὺ Κϑομβὺ -ττῦτϑ ἔτος 9 ϑΌμῸΣ μαλας 5 ιϑομϑῦν 

οι Μὶ : καῇ ὦ οὧδοὸ |Ιοον ὡὸ οὃ. ἰοῦν, ἰο υ}. ἰδ ο μμνο}}. ἐμὸ «θοῦ» 

μοιϑο .-οοδοὶ κ5) Μγοὸ [1656 9. δὸ σοὶ ὑὗοϑϑο οτος οὗἶοὶ «οὔ. οαἑ ρορβαϑῦο 

ἰϊαϑροοο βὸ.. ἰοιδὰ μὰς οον ἰοῦ. οἱονεὶ βακραο Μὸ δα. κέροο ΟΪκ3}10 Βᾶϑϑ., 

ἈΞ δὶ ὑμοο ὅγθο [υοἱο. ϑυσοοο 5 δα! ὑβαο ἰιαθα9. ἡ ἰμὶ .αθαϑ ὡ ο-»-. 

δωξμο. ὠϊαδίροοο || οὧοἹ μαὰ ρρολδϑὺ τας Ν 5 ἰμαλαυδοο ἱμίο εἰλαιοὐγδϑο 

. ἰμϑὺ οἱαϑιραϑο ἢ ὀρ. 11} ἰοιο «Δα [ο {μ4| πῶς το Ὁ }6}5 δ᾽ μαυλο ἰ5ὲ 

ὁρῶν ἢ ς μβωδοο μθας ΝΆρροο ἰμϑ 90]. δύο .ὦ5 ὡπί .βαυδδο γιϑαν, δας 60 

οἱ α σι θοῦ ἢ} [Ἀν ρου ἢ} ἰ;ν αροο ύαο «Ἰουοῦα. γϑ639 Εΐ οἰ οραδοο ἢ} 

υυοὐ οὐ (ονἱα 5 δδαυλο ΕΝ βρῶ δλαθοο ωοῦ μο .οβὶ5 »».- μὲ .ϑἷν 

134" Θλα ϑέροο "Δ ως ὐοοι,. οἱ α ἈΚ ϑσοο Ι5. νυἱοωμον. ὀιρϑοίο ψϑ ν6τν ᾿αταο 

«ἰοῦ. 15 "ἱ αν5.5 δ) }0 οἷον ως ἰωοὐ υἰϊοοδν) μκὼ9 οἱνοΣ ἰομοαα 9.98. 

οόβὼν σοῦνδϑ ὥσόσοο :ἰἰοοιδαν [μον οὐγδοο θγ ᾿οϑοαυ. ἰγ5}) αὐθοιο . μυ0) 6.00) μρο 

οομϑο μι ῥὰ9 ιϑοὴν. δ ..5 ομομἱ) ἰϑαδραϑὶ ὑθούς ξος μοο ιϑίο μιϑοῦ 

ἰκαυδῦνῚ ϑμαθο. μοὶ δαβθδνιοο οὶ κ9 υοιο Μ ἔτ μων οἱ μὸν Μὲ «ἐροὶ (5ἰο) μα ᾶϑο ὥϑοῦ 
ἐϊατιῦο [ιδιμοο [αι φασαν.ν μιν 5 βδο οἱ «ἡμαὰ "ὶ μρδναϑον [μεῖνον οἷ. οἹ ἰλαυδῶν ἐῶν 
μᾶαν Μὲ «ρον ὡ μΝο μρῦδοον οὐνον οὐ πος ὅν. Ἀπ ϑῦδοο φοβνθ ΒΡ ἐομαα, 
μαβαϑ ὄζϑδοχ διὰ μο. [κὼ9 δ γρῦλϑοῦ τῶν ον μα θ᾽ γλάοο ἐθ εἱμκοὶ ἱμϑοὶ υδα19 

τοῖν Μεὶ κα ο ἱκανὰς δὺὶ βοοιο κυ ῦδοο μκϑοι. οὐδαθο Ἀγ τῶν 9] τ: μα 

ὥνοβνο γ ϑαταν [αν Νὰ δον γαλῦνϑ ὀβνος ἰραα ἀ30 ἰθαλραϑραβα ἰγγώ) μὸν 

' 
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19,Ἁὁ ν΄ ς- Εν εν τῶι αριϑμῶιν τὸ ποῦον κατηγόρει αὐομοξει ὅὲ πρὸς τὴν 

σωματικὴν φυσι" ο αριϑμος ἀρὰ τὴς φυσικὴς ϑεωριας τὴς δευτερας εστιν. 
δροπ αἰὸ Βεμαπρίθηρ ἀον γουηποπέοη Ατίδπον, ἀθι βόθη υγᾶτϑ οἷπ (ἀβοϊιδρῖ 

πᾶ Βἰπίον ἄθπι ψαΐοι ἂὰ Ζοῖδ ἀπ ΚΒ ΟΠ ]ππρ. 516 Ἰιαϊύθη ἄου ἸΚΊΤΟΝΘ. ἸΠΟΥ τὶ 

οἷπ Γαπομοπᾶον Ὥσθοιο ἄθη Ατἰβεοίοϊοβ απίροροη, ὅον ἴῃ βθῖπον ἐδνιο σι ΠΙΘΗΤΘ 
ἅ1οὸ πα ὈΠ4οΣ: Ῥαμπϊτῦ, Τὐπῖο, ΕἸἄομο, Κύτνρον, ὙΊΟΙ πον πὰ δὲ ἄονΡ ἀπᾶγοη 
Θοίξο: Ἴγδβοη, ὙΙΙποῖς, τὰ οἷς, Τοη ἰοβέοη αὐαμᾶ βοίπου Τιοῦγο Ἰοὺ 6Γ. 80: 
Μαΐου, τὶ, Νεραύίου, «6π6 ἘΡΟΥ]ΟΥ 1 τη οι. 510} πὰῃ ἀΐοϑοι Τρυέθιη χὰ ΟἱρΌΠ. τ 23 
Ἄγ οπη ἄϊο ΠΤ, ΟΡ] Θθοι βἷο, ἴῃ Προ Δ ὅβοι ον αππῦ ρα πὰ ἴῃ ἀἴθβοια 
Ὕγοβοη ἅθν αίου. απ ἄδι ϑοια πα ον (οἶδέ δἰ, ἀδπα πιὰ 5᾽ο]1 --- ποῖ Ἰθτθη 
Ονπαπεϊἔχοη --- τα ὧδε ὕοβοι 645 ΔΊΟΥ 16] ἀπβο ]]οῆθπ. 18 ὙΊ1Ον 61 ἰδὲ ἱπιπιοῦ 
εἶπο Βοῖπο νοὶ ΖδΠ]θη ταῦ ΜΙ ΘΕν οἷς; 68. ψάμ!} (Ὁ) οἶπβ, πῦν ἄδην δαΐ, απ ἐμπνὺ 
φουῦ πὶ ὃ, 8 οἷο, Πατδὰβ ρομὺ ΠορνοΡ, ἀα ἢ οἷπβ --- ἄον ψαΐον -- - ὑἴπον ἰδῦ 815 

χΜοὶ --- ἅον βομη --- ἀπ ἃ18 Ἰοῦχίον νὸπ ὅθ ψυγοίο ἅον αν δτα, ἄν (ἰοἰβύ, βυθμύ. 
Ὁϊο5 ΘΟοὐξαᾶα δα Θαπᾶ πονβέῦσ! οΥ ἀπ ψΙΔου]ορ 816. νοῦ ἴῆτσοιῃ οἶρτοι 5ἰαπᾶ- 
Ῥαμπϊῦ ἀπ πὶ ἄρῃ Ἰ οθσθα ἴπγοθ ΝΟ βίου 5 Ανιβιούθιοβ. ΤῸ Αὐβᾶνποϊς οἷπβ Ἠ6- 
ἷ“οίομπο οἷπθ ΤΎΘππππρ, οἶπα ΒΘβομἀουποῖ ἴῃ 6᾽π6} Ὀδβιϊτητηλξθυι ζ8}}}, ἀπ ραβὺ 
ΔῈ} αἶα Βοβεμππιηπηρ ἄο5. Δ ΊΘν16] τὶ ἀον οἷ ἀον Ἰζῦσρον, σὰ ἀν 18. διοῖ ἴα 
Τιοῖθ νυ ρομύνοη; ἴῃν βοῦχὺ ἴππὶ ἱπ αἴθ χνγοῖῦο Π οἶδα πδοῖι ἀθὲ οὐσία. Ἐ ρϑβύ ἀποῖ 
δὰ} ἀ16 Ζιοίξοπ, ουσδηρομμοῖῦ, Οσροινναν πη Ζα]τι, αἴθ τῆλ ἀθη Βοννορ απ ρο. 

ἄον Κῦτρον βοβθη πἀπὰ ΘὈΘη 815. ἢ αἴθ Ὑ Ὁ ον Ἰζῦτρον --- οὔον ον Τιοῖθον -- 
Ραπᾶοη βἰπᾶ; ἴπ ἴπποὰ (ἀθη ἡ οἰδοπ 3) βομπαποη τἱν α16 Απονάηπηρ' ἀον ΤΠ ΘΗ, 

Ν ἄϊο Ἱζότρουνγοια Ὀθιυθῆοπ; αἴθβο Τιθιροι. ποηπῦ δ᾽ α16 ΠΡ ΠΥ ]10Π16. ΤΟΥ]το πη ηΐβ 
χποῖδζοῦ Αὐτῷ θαι πὰὰ οἱ νοο τὰν Μαΐου ποῦ σὰν Ατὖὺ σοι τι, [ἢν 

γἱοΙπιΘἢ" βοῖπ ρηζοβ ἡ 656} ἴπ 8110 ΒΟΖΙΘΠππροι κὰν Νοραίίοι τϑομποῖ, ἄδηπ 

ἴδ! δ᾽ δύ μαθοα ῦ8:᾽ ἄδ5 ὙΥΊΟν 161 πἀπᾷ σοὶῦ]ο5, ϑομῦρον ἄθν ἊΝ οἰδθα ὑπ ἀον Ζοϊζοπ, 
ἃ] ον" α]5. Α1165, ππρθβοιγδηκίθη δ οβομβ. (αοὐν δῦ (σοἰβῦ ὑπ ἀ88 ἘΠΌΘΒΟ υϑηϊκίο 
ϑομόν πίον ππίον ἄὰβ Δ ]Θν10]. ἌΥ 6]ο]65 Δ ΊΘνΙ] ᾿ιὰῦ ΡΙαΐχ θοὶ ἄδθπὶ ΤΠπΡ06- 
Βτοη ἕο, ὙΓ6] οἶα ΖΘ] οησθῖθο νη ]15ὺ ἀα ΤΠ] θη. οἱ ἄστη ΤΠ ΒΡ Βα θη, ὑγ ] π6. ΑὉ- 

βτοησαηρ' ΜΠΠῈῸ ἄπ ὑροθι πὶ ἀν ΤΟΙ Ὁ, ἀἴθ 1π ἴπρον ποθ] τοῖς βίοῖι νὔ Πρ; 
ΒΊοΙοι ἰδ} ΤῈ δρυϊοιδῦ ΔΨ δίου δὰ πηᾷ ΠΝ Τὺ ἴῃ, --ο δὲ Ὑγοίοπον Κ'[6116 ἄθπηῃ, 
88 ρἹοὺ 18. Κκαῖπο ΦΈΟΙΙΟ παπᾶ Ἰτοῖὰ Επᾶθ! 106. Ἰτοιασιί, ἴα ΤΙ ΠΟ Ἰτοῖς ὅ65. ΒοΠπο5 
ἀπ νουιστὺ ἀοῖπθ ἈὈρορυθηχίθ 72.811: πιθὶ  αἴον ἰδ ἴῃ τοῖν" (908. 14. τι 6ὔο.}} 

Ὅᾳα βρυϊομβὺ βόλι δῖ πηα τηδομϑῦ ὙΠΘᾶου οἷπ π6ο; ὧδ᾽ Ἰτοτηπλὲ ὅδ ἀπρορυθησῦθ 

Ἄγ οθθν ἄθ9 αΐοιβ ἀπ πἰτ β αἴοη. χατῖοῖκ ὑπ χεῖρ 1η ἄθπι δηα]οβθη ϑομπο 885 

ἐπᾶϊοθο οθθα 65 αΐονβ: οἷοι Ὀἷπ ἴῃ τηθίποιι ψαῖου! [)ὰ βρυϊομβὲ (ἀοϊβί. 85 

βοέχέ ἱμπ ἂα ἄν ἐθον 6116. πα με] 5 νϊοᾶθν. ἴππὸ ἴῃ ἀοίπον ΤΟΣ Ποἰῦ, ἀθὸν ἀθν 
8]ρ. (ἰοἰδὺ 1... πιδοθὺ ἄοίπο ἘΡΘΟΒμΟΙΡ σὰ τπϊοθίθ ταὶ βοίμοπι Θμά]οβοι Δ 6βοη. 154" 
Τοππ δ᾽ ροσδᾶθ παῦ τηϊῦ 560 πὶ ἀπο ηα] σΠθη ΑἸ οθθα αἰο ΒΟΠοππσπρ' ΠΟΡΡΈΡΘΌΘΗ 
φάτ ἄϊθ σᾶπκα ἐμοῖο: ,ἄρηη Οοὐθ ἰδὲ εἰ (ἀοἰϑυς (9 01}. 4,5.) πἀπᾶ 80. ο᾿ιηϑὺ ἀὰ 
πἰοδὲ ΜΘμβοιθη βοπάουη (τοὺ! ροορθης; οὅον σιν δῦ (ἀοϊδῦ ὑπ δ᾽ οὐ ἕο βοιῦ 

ἄϊ6 Τίοοα ἄον (ἰοὐ]οἰ κ (Το ον. 3, 10) πα νγοῖβ 81168 νὸπ ἴπτ. ο βοιτοῖῦ 800} 

Θτορον γὸπ Νασίαπσ ἴπ (ον ΒΟΒΡΗ ἀθ ῥδθο πάθια οὐ ἀϊο ὕθσπον ψ]ου]ορῦ: 
οἴ τϑᾶθ ΠΡ οἷα ον ππᾶ ἱπιπιοῦ ἀαββοῖθο: ἴπ Ποῖ ἐς οἰπὸ Πειαι, Βείδθι 

δ θυ πἰοιὺ οἷπα ον Αι ]απρ ππρ]οίομον Ὀίπρο, ἄαππ Κύππίθ ππᾶπὶ ἅπο ἢ νοι 

ΖοΩΒημοῖν, Ηππδοῦῦ- Τδαβοη- ἴδ τι. 5. Ὑν, τοᾶθῃ ......), ΒΟΠΘΙη ὙῸΠ β]οίομοη Ῥοε- 

βόμθη, ἅϊ6. β]οίομοι ὍΤοΡΌ μᾶρθη. ον Ναμιο (Τὶ 8) μὰ] ἄϊο σαυβαιαηθη, αἰ 

γου Ναΐαν νονοίηϊρὺ βιηα πἀπὰ ἅβ0 ἀἴο πιοι διιβοϊπδπᾶοι ΦΌΠ ΘΙ, αἶο παθουθἰπϑ που 

πἴοις ροϊδϑοὺ βἰπᾶ. 50 ἰδὺ 68. {ἀπ ἀπβον Ποηϊζοη; Ὑ1Ὸ 816 510}} Ζὶὶ οἰπϑη ον γ6}- 

Βαϊίοπ, 488. πὰ οΥἴκοπηθη ἰδθαυασθοη τ ον Τα π, εἴα τσ ὁ5. ἤθη Πδίποη 

(πππιθὺ (ον σίς ἄστοῖ αἴθ Αβίζοβο οὔθ) 1ϑὑσὺ οἷον δὰὶ ἔππᾶθ οδηθασοα. Ἄν 

Ἰομπθα πὰρ οἷπθ ἀπ ἀΐοβοῖρο Ναύαν ἄον Οοὐνηοῖν, αἷο ἀατοι ἀὰβ ἄναρχον αἴθ 
Ἀθμππάϊαπροη ἃ. Κὶ, 668. ἃ, ἩΥ1Ε5, τὰ Οδεέίπροπ. ΡΆΪ].-ἶξε, ΚΙ. Ν. Ε. Βαπᾶ 18... 90 



374 Ἂν ΡΠΑΝΚΕΝΠΕΝΟ, 

5... Δόοοῦν δι [κ.5. οὶ. κ9 οι τ οἰδμιας, οἱ κοι οἱ .] 1 παν ρϑυδϑοΣ 

βαϑ ᾿βονβο ἰδϑϑαϑο :ς 3} οϑὶ ἰοϑϑῦ μοὶ τῶμο βαραθιθο ορῶάοο μα) 

ΝΟ ἰδ ϑῖοῦ οῶνοι ἰδυγαδο κῶνοιϑο εἰναι οδϑο ον οἱ ἰέλας ὅλο ρῶν οθ Βο 

οὖν. Νῦν. ααϑο Δ ν.5 ὁο] :-39 οϑ. αν.5. οἷ. ΘΟ.) ἐθμα ὼς. θὸ μῶν,» ἈΚ) 

μο μῶν οιαϑιῶν. βοδϑαῦο γ. (ϑλϑαν "ἢ. ΚΦ) [ν᾿ α να 9. οὗν. Ννο οἰμοϑαϑδ, ϑϑο 

ποδὶ μβϑϑὺ ϑλλαθ κὺν τλανρο οανες οἱ (σοι «ϑίο μμοὶν "τοὶ ἰγονο. μϑδαμν μἣ- 

“οὐ ΝᾺ οἰλομγκοο δὶ ἔξῳ ϑϑν ορ5 βῆ: 9 μχο δ. ἡ, κοῦ εμοΐδρο 

φῦ. 5. ἰκϑὰ ἐ οἷο. ὁ! α ϑ)ροιο [13....οϑὕ.. μα οὐ λα. ομρο ᾿ς εἰ ρο 

ϑμαο μμὸ μι Μὲ. οὗ οἱ : ἰϑὶ ἰοῖῖν μὺν οὶ ἐδ ὡὼ μοὶ [ο. βὼ τοῦ μοῦ γὼ 

134} ΘΙ ραδαδνν (σαν ξις οἷν ἰκαοΐ  μοον Δ 9 ἰαϑῦνο, κ9} νοϑι νοὶ ὡσαιξ τ ξς μοῖγ ᾷςς Ὁ] 

ΔΕ μμυὶ -οιαλοκο ὁο. οον. ϑιοδὶ ἰμεϑαθο. κρραδΣ μα ὁ οὐβμα ον οὶ ιϑοβν5.5 

κἐλως (οοδ᾽ «οὐδ ὁμδιω ἸΝκαῦ κντ) ιϑοθιροῦ. ὦ εὐ τι οοον μρυΐ οὐ οὐδῷ 

ἰδδαϑν οἱ σοὶ σας, «ἰρθαθ αὐοοι υγκάο ραν, οοθον ἰεθα 5) «τϑολαδδς 

μιϑὶ τῶν λ 1 μμοΐ ϑναρο κοῦ οον. ϑιοδοΐ κῶς. ἐρλλλοῦ Άϑυῦμο "γ) βοαυδῶ. ἰϑμαρο 

ὁμδω ἰγοὶ μὸν ἰμθαϑν βίου ἰωύδαθο αὶ βοὺ.λ οϑὶ γϑ οὶ (οήϑο «μω οὐδῷ ὡὼὸ 

«οοον μρυΐ ΟἹ οὐδϑ τῶωλὶ 1 μων οϑιαλορο ὸὸῦ πϑὴ ὦ ρκΆΩΣ Ὁϑὴ ῥο οἷν. ᾿ατϑ] 

ὁμ5 ας οὐ »π ἶμως δ ̓υἱγ ἰμθαϑο. οἱ μγ μρκλν μβάκαθο “οιονυ μὸς ον 5 

᾿ οι αι αν }θ ἐϑοδδο ον ἰμϑαθν οἶδα, μλλον σϑιο [λοι θοῦ ϑὶ τοὶ τθ τοὶ ον 9 «65. 19 

.οὐἱοοθν . ὧνο ἰδ ᾿ὰ5 ὼ χρο Νουα ἰμωροὶ 15.1}. ωδκνϑ Νσρο ΟΣ -ομῦ 

εἰ 5 τοῦλϑΣ ἰββθαβϑιο τίωωδοο {}7γ ἰοῖδαν οἱ αϑογῦ οοϑοῦ . ον. 9 μβϑα μιοὶν κα ΐο 

Ὡθσρο ἰοομν οἰκο ϑ ὧν ἰμθραϑῶὸο ῥα οοιοδοὶν εἰμεν ἔμοθν με ». οὐοοιο 

οὔ βοὰ οἱἷϑὺ οὐδε νον οὐὐν. μαϑϑοὺς νυ. οὔνο 15. οὶ οὐϑϑὶ 5 

Ἰϑάθοοο.. οἷα. μὲ βλον ὐ οᾶ, ἰδ νους Κοι ]15..0) κὸν. ομα . ολοοδν οα. 

τας ὁ μοὶγ ἰμθαϑ ἰοοῖν μϑοι αὐϑν΄. οὐμος 9} 5.09. Ὁ Σ. ἴσοι μοὶ οοὺν δας οὶ 

5 Δ.) ἰὸν τ οοδΝ ἰγ 5 οο. αἱ ον. α5 βαλαο ΠΝ ἰοῖδ) ομϑαασοὸ 

τῶν. μμαν δου. οὐ. [(ανλ. 5.9} ἰομοαα αλλ, ἡμὴ τοῦ . γὸ ΕΟ ἡΡῚ 

υϑοίεν μαὼν οἱ. ἰλανρίνον ἰδδόργ σοι {πὶ οἱ ἰκαλλίαλο... μοὶ ἔξοςς θι5.» {πο θ ϑοῖς " 

11) «ὁμδὼ βίου ον υρμο [μα λανκαλον ἰδέ ἰγοὶν . βάθια, λοῦοι ῥομδο εν εὐ μον 

ἵμ5 ββώέμον ἰϑογὲθ καθὸ βμὰαν οιοδ ίο ἰμθας οιοδοΐγ ωδμο [ον ἰγοιοο 

τ: ΐμάλθο Ι.οαιχο ὁο το ὰλ. ᾿ϑαθου ᾿οι ἱδμο Ὡς ὃς .θι ς.9 ὁμ5 οὐνο. ἰοδὰν 

α.θοι ἰξϑαβϑο ἴον αὐϑοὶ βμάκασοο  βμμαλο ανοον ἰδῖϑου : οὐροὶ Κα ῦ 5.6} μκαυ 

ἐμασμθρθο ἰγομϑν ἰκανμὺν οϑι ἰθοβοαα {}.κ..9 ΠῚ ἰμθαῶν οὐοϑον βμαυο βῳω. 

ομδθσα οἷν ο. ἰιλλαλονδοῦο βυυσΆϑου.. βλκαθοῦ ἰθουῦθ μὰϑ αλϑ οὐκ ἌΤΟΔΟΣ ποτ ὦ 

.αρϑμο "ν τὐουΐν [καθ θα, βνγοθον . ββάμαθον ἤν ἰδομο Νϑον μένα ἕὰςς, 

λυονπὺγ Ὡς οἷον .οἱοοῖν" οα. βανὰς, βμλβάλοῦ οἱἱα α9}} « ἸΔΕΟΣ οἱ δ 

αν μυ Θοιμθ ὡὸ «οἱ :ἰγϑ τ βοοδμο ἱμο Ἀδὰ. ἰϑορ [καυλοῦ .λαϑοαὶ [4 γ9.9) 

ἤγοιο ἂς, Ἰοῦς οοδοὶγ . μοῦ Ὁ ϑόμϑοῦ οἱ νοὶ ἡ οοΝΝ οἱ Ἅμαῦν ἰομοῖναθο 



ΜΠ ΑΘΙσΣ ΡΟΝΤΙΌΠΒ. ΤΌ 

γεννησιρ ἀρ αἴθ ἐχπορευσις ἰναδύϊπιηιῦ τὶν, ΑΘΠΏ]10 γον δ] δῖοι. ὉοΪ πὴ8 αἴὸ 
ὙοΥπθη (νους) ἀδ5. Ἴγουῦ (λογος)ὺ ἀπ ἄον Ἡδποῖι, νγομπ Ὑπὸ ΟΠ] ]Ο]108. τὴϊῦ 
(ἰοἰβάροιη, ΟΘπρὸ8 τηϊῦ ατόβοιη νου ρ] όπου. ἀὔντοι, ἄοπῃ οίη ΒΙΠΔ νοίομδ. δὴ 
ἅϊο ύδμυ μοῦ, Ἐσ’ ἰδὺ 510 βύθίβ νο]]Ἰγουησιοι (7), Ἰτοπηῦ Ἰκοῖπο οί σραπρ ππᾶ 
Ἰκοῖῃ Ὑ Ί ον 61, ἰδὲ σοιτ]οβ, ππθορυοθηχί, Ὑγα} πϊθ 10 510}. ἀν ΟἹ ΠἸτοιησθπ πη ὙΠ 5 
πἶο βοΐ... ΑΒ ]ῦ8. βαρὺ ἴον Επια ονΐαβ:  ΐηβ. τὶν ροβαρῦ, ὑγὺ 65. 510}. ὑτὴ οἷπ 
ΜΊΘΥΙῈΙ Ππαπᾶο]ῦ, 68. ραν ἀα! Ἰεῦτ ρου] οι Ναξανθη  ἄθηη ὧδ ΟἿ] 65. οἷπο Ἰλοιποη- 
[Ὸ]ρ6, ὩΡροσ πίομαι ἴπ ον Τα, αἴ6 ἴα ἰθσον ΠΗ ΘΠ α]ΠΟΠ]τ ΟῚ δῖοι. νὉ]}}1ρ; 1 ΠΟΤ]10]} 
Β]Θο. 158. Αποὶ Ῥαθ]αβ. ρΟυγδτποιῦ οἵη ἀπα οἷ ἀπ οἷπ; 6᾽ {Ππ|ῦὴὺ γον. ἩΙΟΝῦ 
πϑοῃ: οοἷπ (οὐ γαίον" Τουὺ χυγοϊίοηβ, βομᾶουη : οοῖη Ηουν οἷς, (1 ον, 8,0. 
Ερ. 4,5). Τὰ ἄοσμῃ οὔοι σἰυϊονύθη ϑαῦκ ΟΡόσονΒ οδουιθοῦ αἴ Ὑ ορππη , 1 νῖο Λοὶ 
Βοίποιῃ β μ]ον ΕὐπαρΡῖπ5. ᾿πητηον, αἴθ Ξθ6]0, 

9ῃ. ἰ. ψ" ΠΠρωτοτοχοὸς ἔστι οὐ προτερος αλλὸς μὲν οὐκ ἐγεννήθη μετ᾽ αὐτὸν 

δὲ αλλοι ἐγένοντο. 

Θοῖξ ρόροι ἅϊ6 ἐν! οητο Βοιδαρίπθπηρ ἀν. Αὐίδπθν, Τὺρβ ροθοσπον ἀπ Τύη- 
ΒΘΌΟΡΠΟΡ ὙΓΩΤΘ σαπΣ ἀα556106, Οὔθπ Κὰρ. 10 νιΔου]ορί ο᾽' βδῖθ ἀαρο. οἷπθ γον}- 
ἀπο ἩΪο 6 Το αἰ οι νοι, Πρ θοσοη “, ον ὈΡΙπρῦ Θ᾽ οἶπθ ΟΌΘΩΒ0 ὈΠΔΗΡΤΟΙ ἔΠΔΤΟ 
Ἰνοί". , ὐβεροθονοαπ. ὗν. δῦ 6685, ἘΠΗΡΘΌΟΡΘΠΟΣ. οἰπθ Βυαον. ἀπὰς οἸὐγϑὺ- 
ΡΘΒΟΙΌΠΘΙ γἱοῖον Βυϊᾷονο, ΑΟΥ ΟἹ ἰδῦ 05 ἰοῦ πὶ 8610 5ἴπῃ παππᾶ θοῖᾶο Αὐιϑανίοϊτο 
Ἠοδοαΐθῃ πϊομῦ ἄδββοιῦθ. ἘΡΒ ΘΟ ΟΥΘΠΘΙ ροἰῦ δα βοῖμθ ΘΒ ΟΠ ιο] Ὁ, Ἰπβο ον. ΟΣ 
ἷΖυοχϑὺ ἀϊΘ ΠΌΡΟ ἄον ἸΠα ουνγοὶῦ οΥ τοῦθ. Πδὺ ἀπ νοὸὰ ἄδθηῃ Τούθη ϑυίουβίαπάθῃ 
9} -- Δ00" 65. ρεαβὲ πίοι δα! βοῖπο Οοὐξποῖν. 5. βαρὺ Ῥϑαϊαβ: ων δῦ ἀὰβ 
ἘΡΘΙΡΙ ἃ ἄο5. πηβιοίθατου (ἰοὐδθβ ἀπᾶ ἀδν Τὺρβυρθθονδπο αἰΐον Ἰζσθαύαροι ((0]. 1, 15) 
ἀπ ον ἰδὺ ὅδ8 Ἡαιρὲ ἄδ5 1 οἰ] ν65. ὅθι ΧΊροῖο, ὃν ἰδ ἀον Αὐδηρ, ἄον Ἰυνβυρ ΠΟ τ Π6 
γον ἄοπ Τοίθη, ἀδπηξ ΘΓ πὶ 8116 δοίη. ον ρρίθ νᾶτο, ἴθ 1ππὶ ὙγῸ]] 6. αἴ 
δησο ΠῚ 116 σσόμπθη" ((00]. 1,15). Τὸν ΠΘΡ6], ἄν ΡΟ ΘΌτοοϊιοη πσαγᾶθ, ἴῃ ἄσπὶ 

ΣῊΝ βάηχο ΕἾΠΠῸ ὑνολπῦο, δῦ ἰοῦ βοῖπθ (οὐ ποῦ; ἀν Ἰυνδῃρο! δῦ οὐκ] νῦ ἀὰ5 
μεὺν. ον ἀθ8. Ἤοντη (9011. 3,91} 501: 2,0} τοάσίο γὸμ ἄσπὶ ΤΌΤΩΡΟΙ Βοῖποβ οἱ μοβ", 
Τ)ν Τὐρβυροθοροπο πἀπίον γίθ]οη Βυϊϊἄονη, (6. σὰν Πθομέθῃ ὧἄθ8 δ αῦθιβ οὐ θη βὲ, 
1ϑῦ 180 ΟἿ, ἤϑοῖι βοίπου τπθηβο  ]Π]Ἰοῃθη ΝαΡαν, πΊοΙνῦ ἸΠΒΟΙΘΤ 6, οὐῦ ἔρου 81165.“ 180, 

21. 1. «. [πὰ Ἐοϊρθπᾶρῃ Ῥ6Ιθμνῦ ον αἴο 'Τόροι, ἅαβ αἴο Βοχοϊοίπναηρ, 9 ΟΠ Ἰβέτι8- 
απ τᾶθ πἰομὺ δὰ αἴὰ Ναΐαν ἄδ8 ΕἸ ρΘθΟυΘμοη μα, βοπάθει ἀπ] βοῖπι Η ΙΒ στον. 
ἦπι 161} 6, 

Τὸ γρισμα εσταν ἡ σημειον τὴς μονωώδορ γνωσεῶς ἢ σχοπὸξ τὴς τῶν οὌντῶν 
γνωδείοξ. 

ΤῸ" Αὐδᾶντιοις ΟἸυβυαρυγμθ (χριστοτηρ, 16 ὁΥ 18]86]1]. ἄθ8. βγυ, ἰβαλβμανο 
[60 ρϑιῦνιε ἱπ οὐβίου. Τήπὶο [ (ΠΡ 15}1 σὰ. [ἢ αἴδβον Ὑ Ονοϊπιραπρ' (Ἃ16 πέμ]10}} 
ἄν Νάπιο Ομτἰβῦαβ "δἄοαξοῦ) τὶν οὐ οὐϊσαπηῦ 415. ΕΡΒΌΘΟΌΟΤΘΠΟΥ ἀπ 815. Ἐππ- 
ΒΘΌΟΓΌΠΟΙ 1 (Σ᾽ οἰπθὰ Ῥϑύβοι ΟἿ τ., 68 (ἀοὐθοββοηοβ, θοὸν ἰοὺ ἀαγο α16861}}6 
Βοσοίομηπηρ. Τὸν Αὐβᾶγναοις ἀοαξοῦ Ὡϊοῦ ἀα! οἷπο ον θοϊάθη Ναίατνοι, Ἰοβρϑ]ῦβῦ 
απ5 ἴῃγὸΡ ὙοΡἰπᾶπηρ --- τῦῖθ αἴθ Ἰζοῦζου. Ὀθιδαρίθη, Τοροὸβ τπιπᾶ (νν., [ὑνβῦ- 
ΒΘΡΟΤΘΠΟΡ πᾷ ἘΠΠΡΘΡΟΥΘΠΘΙ ὑγῖσο ἄδβ56106. πὶ οἶπον Ναύτν --- βοπάθνῃ ΟΡ. "Ὲ- 
φοϊοιποὺ αἷθ Ν᾽ οσοπισαπρ' 61 οι ἱπὶ Ἐπ] ὔβουνσουῖκ, 465. ΒΘ θαπᾶθη πα 68 (658 Όοη. 
Ῥὼ Δαυβᾶνποκ Οπτ., ον. 416 Ζαβδμιπιθη]δραηρ ἀΟΥΡ πἰομ Οοὐλοηπῦθη ὈοΖοϊοῃποῦ, 
μἴπρὲ δὴ ἄθν γο!]σορθποη Ὑ ογοϊπίρτηρ. Οθηδα σοποτημιοη Ρϑὴὺ 8100: ἀον Α ἀβατποὶς 
δα Πα τπβηβοιΠοΠ6 Ναΐαν ΟἾν., πίομῦ δαΐ βοῖπο Οοὐνοῖῦ. Τθηπ ον (6 ΔΘ Π80}})} 
“ταρᾶρ ταῦ ἄθπι 116. ΘΟ οἰδύθ ροβα!ῦ, ἀδιῖδ οὐ τὶν ἄθπι οὐγίθθη Βο ἢ ψοροὶηὐ οἰ πθῃ 
Ξομα ὈΠΔοῖο, ὑγοππ 88ποι Το Π1οὰ ἴῃ ον Ὑ μοί ίριηρ τὶν ἔπι (46 πι ΔΓΘΙ 0165) 
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στ“ παστνοιοια τυστν νυν τ 



ὥτὺ . ῬΕΑΝΚΕΝΒΈΠΩΕ, 

τἰλανρυο [καλμαλο ἰγορθν ὑὐϑρθν τ λαύρα ἰδδνν ὀμδοΐ {6} οἱν τίσανες, οἱ τμοὶγ οοΣ 

υὐοῦγο ἰ5ἰγ ολοδιΐ 5 θοοδνοο ἰμ5 οἱοοβν ἰ-. οὐδοῦ οι . οδυνϑῶ. ἰοῶν Δ ΩΝ 

ὉἸαὰϑ δδορν Π6 τι σθαι, [κὉ) οὗν βοιον κὰν τ υϑίο μὲν μοῖρ νοὶ .Μαγ0 

Οϑυλενν αὐλανοὶ ἰγβοος, σον, οδυΐ μθαομο "ὶ μὸς «ὡς (ἰο Ὁ 15} ἰὼ  ὼ ὡὸ 

δ. μὰν «μοὶ οὐνδνον Ὅν λοοο, ραν 5) Ὡς. πίοι, 5 μίο ᾿ϑ υϑίς- ϑβαυο 

ἰγομθϑν τἰλανκκλανν ἰδ μὲν ἰδ τον ἰγοιου. οἷα. νἱ κακοῦ μὲ »οοᾶ, ἰδιδδνος μον μ5..ο᾽ 

᾿ δοιν ϑοίδν τον {1 οἷν τ μοῖγ ϑιος, ἐραϑιον κὸς ὠς δἰ ν έϑας. Ν ς α...450 

:μοδν μόοξϑ αὐοοιν ἰοῦ κυμν ἰδαραναθο ἰγοιτν ὀμϑὺ «οὐδ τὰς || θολὸ ἔοι 
ἰοοὶ μκῶ μόῦϑο ἰμὸ νοΐο εἰδωρ5 ὀῆνον ἱμροὶ ὀὁμδωὶγ οναα 15. μδϑ. Μμΐμαβογο 

135) 5 ἐμβ) ἰοῖῶν ονοοιΣ ὡς καῦο . Οὐδὲ καλν ον  ἰμοσμπμο ἤγϑμπ μοϑρ5 ϑομ5 

ὙὙΜῸΣ ας δϑὺ σα ρο οὐ ρον ἰραλῖος , Θδκακαν ἰὰϑν ενν ϑἱ κα 5 ϑροο 

ὦ δ 5 ἰὸς οἱοοῦν τον αὐοον, δίδω κυρῶ, μῶνον χοῦν ἔσμαο. κοί ἰδῦθο 
ἰαοῶν. ᾿ορος ὼς. πὶ «οἱακο ἰμα δΝυίμκλοου οὐϑοος Βασϑο ἔϑρβοο Νρατ5 

οναῦς οἷα οἱ ἐμϑ οἱ βῶνιϑιις βαϑνν [5}} ἰμογ μὰς κὐϑυΐο μὲ ερας μὲ οἰο. γβϑς ἰγβϑϑν 

νοιϑὶ Ἀπ. ἰὼν δ οὐδ᾽ αϑο αο δῶν θοῦ, α9 μϑαῤ μοὶ οιαοδ ὅλο 

δου μι μοῦ οὗν οὐ ὰΣ, ἄδο  υρυΐ ἰδμοᾶν, ρῶν ορϑο ρο ο μᾶι5 

᾿ς ᾧ ἰδδασ ὡς. ἰοοι σοῖο. ἰ{|Π|90. ἐν} οοῦλνο ςς Ὁ ,ϑλὶ βακαθας δϑοι ομβ -ῬῸϑ 

ομϑ οἰδρϑὺ μὅον Ὅγ ἰδϑολαοο ἰδωδῦν οδοι ὄγϑϑος οἱοας μος Βοος, «ὐϑί 
ιϑοθλοο μὰς μὸν τος ἰϑοῆλοο,. ἰδδι,, ἐρῶ ἰδ νοῦν «αὐ αϑοι 

ἐρῶ. ῳοῦνοο οἰδαϑὺ ἐκ μλϑν ἰκαοδ μοΐνϑο... ἔρον μας, ἔξϑου αϑνϑοι, 
ἰμααος, ἰδῶ διθοδ ἰδιωλοὶ τοβνϑο ἡμα μὸν ὥρα ἡ οὔλϑο οἰδοςς ο ἰμμὸς ἰδ ῖι 
πον βαδνς ς ἔρλἐ μοασ ον ἰλλμαθασ οιπος μῦο ϑμαο μυυδοί μὰς Μὲ Ια «ἐκ μὴ μυϑοὶ 

ἱμααθ ἱμοοὶ κῶς δον κοῦρον ἰδεεϑ μαλίο δα μγ μοὶ ἱμοοὶ τὰ : μα κθαθ 

μμεαο βολα ἔπιῦοο .}),ραϑ :5.»5 χη μοοΐ» οοι : [απ ϑροσιϑ. λφςκοο ἵεαο να οἱ 

τοδὶ 9 οριρο σαν Νὺΐ δὲ Οἰλομο ἰὼ Νὰ Νὰ ἰοοιο . ἰϑώροννο αι. 

ΟὥΝοῦυ Βα υσοὶν οῶον μὰ [πα ρθιρβο ἰγον βυρο ὃ ᾿οον ἔνι υδδον ἰκϑυΐο.. ομνρβι ραν. 

ῬΑΘΟΣ το π ΟΣ αὐὐὴ τ λλναλο ,ὰϑ ἰκϑον. μο:5 Νὺὶν σμϑροο θῦσαι μὰ ξοδι 

οον μμυΐ ᾿αμϑ' μοὶγ μια ΐο. μορϑο ἰμο τοδὶ : ολσοδαν ροῦν οἱ τοα..}5 

τ3ύ" οο) υοξπϑὺ. ταῦ ἰαόϑῖϑο μβοόδϑο [ολ πο... ὠαϑὺ ἐμ ὕδθαθν εϑυξς οἱ 

ἱνωμμ ἸΝ ΩΣ αὐοον τουοοδοὶ βαμκο ἰ ωϑοι βάμκοον . μευΐ μκῈ5. μοὶ ϑοῖο Ἐϑὴ 
ϑοίν οἷς, δὶ ἰδ βαας "γ τοἱ «οἷο. Νυὶ βάλον Ἀνδος οον μόρον "οἷν. δε 
ὁμοσνοῖ [κο [1 α, ,λλϑ» σον τἸδαλο μιλον ἰοθλο ὐοδν ΐ βάλανον. βοΐ ᾿Θοὶ, .Ῥαας "ῺῈ 

λαϑαυ, μον || 5 θὰ .56.,. ον ομπ. ἡϑανπ Νιμλ ὶ -οιοδϑ) ἰϊαθο; δ} ἢ} .. 

"ϑαναθς νοίο. μον [μον οἱ τ ανρννον ἰδδύρν μδα {8} οἱ Ππαλικαϑον : μοὴο μοὶ; 

εἰδϑο γο ἰδδασὼν ἰδϑβασοο κ᾽ οβοὸ δ ϊθαδας ἰζσοιδὰν μόνο οὗν βδϑ. Θὲ5 
ἰλοβαϑαν, ο [1 αο..αν ἔγακτν ϑοιδῖδον τόν μὰθ οὐνν ἰλαιμοςς ἔκγαθο ἰγοὶ ἰλααικαλοο 

ἰθῶνν νων ἀμὸν ὠοΐγ μοὶ ς οὗλο φροαδιν μαῤ. βδνο {ἰορϑῦ ᾿ϑογεθ γὰρ 



ἘΠΘΑΘΒΙΌΒ. ΡΟΝΤΊΟῦΒ. ΟΥ̓́Τ. 

Πρ] οι α]6 (ΔοςΠο βαπαππΐ ἰβῦ, θαβρυθομθηᾷ ἄρῃ ονίθ: ρυὸπ ἰμπθη ἄριῃ 
ἜΤ] δΙβοῖι πϑο}ν, ἀν ἀδ 158. οὐν ἔθου 4165" (Πὕτ. 9, ἡ. «(Ὀ΄δβου Αὐβάτθοϊς χριστοτης) 
δῦ οηὐνγθαοι" οἷ ΖΘΙοΙιθη Εν ἀ16 ἘὐΡ]τοππ τΐβ 65 οἰπχίσομ Ν 6βοπβ (Σοὐἑοβ" ἸΩΒΟΐΘΡΗ. 
ἴῃ αἴθβον Ὑ ΘΡοΙ]σιιηρ' πη χριστοτὴς (οὐ 5ϑίπθη (Ἰοξομρίθη. θοϊταππὺ σϑογάθη 
δῦ, ἀπ ἔϑΡη 61} 1π 110} Θυϊδπτῦ ρα, ἄδβ ον βοίπον (οὐ μοὶ} πδοι ἄον οὐρα ΒΟ π 
ΒΊ ΘΠ θη. 656 η8 τὶ γ αίον πὰ Οοἶδὲ ἰδέ, ποῖ ΟἾι. οἰρόποια δ οσίο; σοι. 10, 5. 
14,9. 10,58. 14, 10.; ὈΘέΡΘΗΒ βοῖηοβ ΤΘαρ015 δασὺ θυ: 008. 2,0. 885 ἰδ ἅα5 Ζοίο θη 
ὅν Εἰ ]το πη τβ (ον (οὐ ἐπ εἰ!, ἰδ πὶ ἄθιη ΟἸιν βθαβνγθβθη (χριστοτης) ἄοη ΟΟΒομῦρ οι 
ΟἸΩρᾶν. γανάθ, ἀθηη: ,6 1} πγανᾶθ ρϑο θη ανὲ ἴπὶ ΕἸοἰβο (1 ΤΊπι. 8, 0). οΟἄον 
(61) δῦ οἷῃ Ζοϊοιιθη {ν ἅϊο Εγϊταππέν 5 ον ΠΙπρας ἃ. ἢ. ἄϊοβα χριστοτὴς ὈοΙοΙνῦ 
τη8, ἀδ 6 ἀδιυ" Βοῃύρίον ον ΠΙηρο ἰδ ἀπά ἀα δὲ Κραὶς θυ τλΐο 815. ΒΟΉ ον 
ἴπι Βοῖποι: ΜΘηβο ποῖα, ἄθπι Βαπᾶο ον ρσϑηζθη Βομδρἔαπρ, πχομπὲ ἀμ «5 θυ απᾶ 
ΘΟΠΟρίον 448 Νούρο πὰ αὐΐθ ἴῃ ἄοη ΠΙηροη τρί μοὶ βοίπριη Του] ὕβογνγουῖκο. 
Ἐν χοῖρίθ [ππ5, ἀδ οὐ οὐὰ 1βὲ, ἅθν ἄδβ. ΑἸ] ροβομθ θα μαῦ ἀπᾷ Ἰοηκὲ πήξ δῖον 
ἀπ (ἀοἶδῦ χυβαπηηθη: Ὑ ΘυΒΒἀ]πηροι, ν απᾶθτθατο ϑροίδαπρ, ΙΔ θη ΒΘ] πηρ θη, 
ΤΠ πποπθηδιβχ δι δαηρθι, ΤΟ ΘΠ Θυν θοἰίτιπρθπ Ὀοκαπᾶθη ἀϑα ]16}, ἄθβ ον, ον ἴῃ 
Βϑῖπϑυ (Τοὐ {61} ἀπ ληρβ 81168 βθβοπαῆθι μαὲ ὑπαὶ αἷς 61} σϑρίονε, ἀουβοῖθθ ἰδὲ, 
ἋΟΡ ἴῃ (ΟΡ ππῖο ἴπ ΒΟΙΠΟΙ ΔΘ ΠΒΟΜ δἰ πνομπΐ: ,πιοῖη ψαΐου τνῖτῖεὶ 0ἷβ [δἐσὲ ππᾶ 
80. 8101} 101}; γγὰ8 αἀ61 501 516} ἄοπ Ὑαΐθι ἔπι, ἀδ8. ὑὰῦ δ δθοπβο" (Τ0}.. ὅ, 1τ. 10). 
Ομ βοῖπον ΜΘ Βοος τοᾶοῦ Ῥαπΐαβ: Ηοῦν, 1,11. ΑΙβο ἴθ Οδν. βιπᾶ ὑπ 4116 
(μοὶ πηπΐββ σοῦ δὲ ὑγουᾶθῃ, Ο' ὉΓᾺῚ τὑπ8 αἴθ Δ οἰβίιοῖν γοπὶ  αῖον. 15 δὰ ἴπμ 
Ὑγάτοι α16 (ἀδἰϑηίζθη ἔθου α16 ΒΟ ρ ππρ τηϑπη! ρ ΑἸ δρ’ ἀμ χογϑέρους, --- ἀμνοὶ 
μπ ψασάθη. 518 ἴῃ οἰ Εὐ]ζο πη η 8 Σαβϑιη Πρ ΘΙ βὲ; 8116 ΟἸΘθδταπρθη. πγυσᾶοη 
κα οἴπον, 8116 ψουβο]θάθποη Το οπβυγοίξου (πολιτειαὴ σὰ οἷπον, 8116 Ορἔθι" χὰ οἴμριῃι, 
8118 γϑυβομίθάθηθη ἘΠ ]]ρίομθη. χὰ οἴπον σαβατη πη θρ ΒΟ] υββθη, ον ράησο ΠΡ ἈΠῈ 
Βίηρ' πηΐϑν ἴῃ 616} Δ Δ Ποῖ, 4116 Καπιηπῖθι Δ ὅρα Ἰἰοέδη σαβαιατηθη κὶὶ ἄσχῃ οἴποι 
βοτδᾶοῃ Δήορο: οἷον Οἷα ἄον Ὑἴορ, αἴθ ΔΒ μοῦ ἀπᾶ ἀ8. Πιουθη“. (00}.. 14, 0). 
1ῃ ΟἸμυ. ἱπὶ ΕἸοίβοιθ ὑγανᾶθ ὅλ5 ΒΔ ἀθν. γουθογροποη Οομε μοῖρ ἴῃ δίπθιη. πἀπ|- 
αββοηάθῃ, πον ΘΙ βθαροῃ Βαμᾶρ (48Ρ ΜΘΉΒΟ}ο1) ονπθαθυῦ ππᾶ αἴ ροίσοππὶ 
ΘΎΤΘΒΘΠΘΠ. (ἀΘβοὔρα. ἴπ οἶποι (ὐθιηοί πβο δι γονοϊηϊρέ, Εν οαςουπέ ἄθη Ζαῦη 
ἦε ᾿ πα βο]ια , θὰ. Α ἀατη ἀπγοὶ ἄρῃ. Ξπϊπ 881] δυνιομίθυ μαξέο, δὲ νου κπἄδξθ 
ΤἘππύνδοι ὑπαὶ Εἰ υοᾶθη ἀθη ΘΡμθα ἀπᾶ ΝΑ]θπ, 80 ἀδβ 81165 ἀπξον οἶπο ΗΘυ ΒΟ α  Ε 
βίοι. θθαρέθ, Ομ ΡἸΘΙΟἢ πηδπομον. ἄν ΒΟΙΒΟμ Εν πίοι ρἸδαῦίο, ΤΙλᾶ τγῖθ νῸΡ 
ἄθηη ΕΥ̓] ὕβθνγου το (Ὁ) ἀῸ5 ἄθη Τρ ἰδ βρη, Ὑονρέπρθη ἴπ ἄδι: Ναξαν, ἄθη Ὑ ΘΟ Β6]ὴ 
(ἄον. Τὐλομίον. Φαμνοβζοίξοι. οἱθ.) ἀπᾶ ἀδν Ὑ͵ΘΙ ΤορίθΡαπρ οὐταππὺ ᾿γαρᾶθ, ἄδβ 65 
οἴπθη Θομόρίον ροἸθῦ, 80 ψατσᾶθπ ἴπ Ον., 4, Ἀ, ἀιτοι. βοῖπο ὙΥ ουῖτο ἴῃ βδίπϑι" τηθηβο}ι- 
Ἰοιοα, Ναύαν, 416 ἘΠρΘπανίθη βοίπον (οὐ ]1610 οτταπαῦ, ἀδβ οι" θυν ἀπα Βομδρίει 
δὲ. Τὰ ἄθπι Αἴπηθ βοιροῖδυ ἄθν ον", ἴῃ οἴηθαι ἀπᾶνοῃ Καρίθο]:; (ΔΆΡΟΝ βθῖπο 
ΤῬαΐθῃ |..., βοῖπ ππάδν, ζζβίοιιθα ἀπ ἩΘΙ] απρθη 15ὲ ΟΣ 815 ὅδ. ΘΟ δρθυ νϑν- 
Ἰϊπαοὺ πνουάθη"; πα 1η οἴποηι ἀπάσϑη Κα ρ1{61: σοπα ΟἾν. ἄον Ομυῖβὲ ἰδὲ, θοϑιδσὲ 
ΘΓ ὙΘΒΘΠἐ]Π16}16 (]ο]ῦ ἐπικτητῶς) ΕὐΡΙπΘ πἐ15, ὑνθπη, ΟΣ ἄορ Βομύρίαν ἰδὲ, ἄββ 7 6- 
βύδηἀη18 46ι 7 616, ὑγϑηη ΟΣ ΌΓΡΘΥ]ΟΒ ἰδ, (5 Κ δυβι ἐπ ηϊ5 θυ Κὔτρθυ!οβθη Ὁ Θβοη 
Ἑθυποῦ: Ὁ ΟἈΡ, Ιδὺ ὅν ᾿Κδχρ' ΟΡ γον πα ροι Κυθαίαγ, δὲ πδὲ ἴπ ἄθν Ὑ δγοίηϊσαπρ, 
88 Ζοϑίοιθηῃ ἀθα Β1ο5, ἀλ5. ἴπη Τονᾶδῃ. ον 1μπὶ Θυβο θη, οαρίβηροη, [ἢ ἀἸθβθη 
αϑάδηϊκοι Ἰἰθρὲ δ180. αἷθ ΠῈΣ Δυιβρθβργοοιθπθ ἐϊοίο ΠΘΩΡο ὈΘΒΟΒΊΟΒΒΘΙ : 9 ΠᾺ8 
ἢ» Ομ βύββθιη" δῦ δηύνγοαθν. οἷη Ζρίοιθη (Α παβᾶνραοὶο) ΠΡ 16 Εν Ἰθηητηΐβ ἄ65 οἷησίρ- 
δυίροι Δ ὅβθὴβ (ἀούξοβ, οὔθν {π: ἀἰθ Εττοπηύμῖβ ἀθν ΠΙπρο", ταῦ δαβροᾶνίιοκί; 
»ἵὰ ἴδπὶ πομβηΐο αἴθ βᾶπδο 1116 ἄἀδυ (ἐου ον 161 λα ρ; πμᾶ ἴπὶ ἴππὶ βἰπὰ νον- 
Ῥογρθη αἴθ Βοιᾶύχο (ον Ὑ οἰβοῖθ ὑπ ἄδν ΤΡ ]τοπαΐπῖβ, )16 χριστοτὴς ὈδΖοΙομ ποῦ 
αἴθ γογοϊπίραηρ (ον χυγοὶ Ναθαν ἀπίον δυσαπο ἰῃγθ ΕἸρΘημοῖδομ. ἴπ οἴπον 
Ῥουβοη 468 όΠπο8 δα ουὶρ. 

" 
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ὉΤΒ ν΄. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

τ κάϑρο μαδον κϑνοὶ (οἷο ἰκϑϑι. ᾿εθοθο ιαϑῦν αν Κκὸι νομῷ τϑῦϑϑο 

οὖν. "α.ρ9) 5.5. λα ἐν τ ᾿ὥϑο ιαϑυν ἰδωχο ἰ[αϑρϑϑϑο Νὰ. 

εἶδ μας οο. ἰγοι ἰοῦ; ϑβον κῶνον λον, ἰδαῶν ὁ κομδΝοὶν τ οσσθαν κῶν οι 9.4.9. Νωϊωυο» 

μο Ὅλο ΟΝ ἰΝΆ ἐγ οιπ ἰοοι δυῚ Νρ ὁ βορασον τοσοῦ 9 μϑαφ τοῖν υοἱ 

ΟΟϑ᾽ κάλβϑδῦο Ῥόδϑοο ἢ το ϑροδοο μᾶϑη σον. μϑ. (ο"ο] μα 9.» »5. 

ὡϑαῦες οἱ [9γϑν «οἷο ἰκϑόνς ϑϑ Δ}  Θοΐο. τοοι Δυὸ Β6 τ ϑοῦν βΞΈΘΘΟΣ «ον Ἱ ορλα Ὁ} 

κΑοΣ9 ἰγειβηο «(ον τὸς κρρϑοο τϑο κῶν ϑγο κα ύν {5} αθὺ ᾿ωμυοῦ 

οοο θρόνο ἰϑιῦ φὸν (οὐοὴ ῥο ΒΩ ὡ ἰοβν} ὁοοι οϑροδμο υ θϑσθαν 898) 

δον λους, οοιλιϑ οοο κκανὲϑ {Π᾿᾿ ϑομτιαρο οθοὶ ᾿αα χὰ. «οἱ ἰγοεθο μὰ. 

130" μϑμϑϑο ἰοῶν " μάθη; ἔθ γ ουΐγ κῶς κοΐ ᾿οοον κε ὑδήοςςς ϑϑμαξηξϑϑος μα.ο 

«ϑλο {19.3.5 νοὶ : ϑομέϑου» ἰδύδοϑο τα μι (ἰο 53}. εἰο ἰδῶχδο ιἰο 5.9 ἐμ καἰ 

ἰδ ἦν 9. ὡ το ο γιδ ων, δὴ» τορπὶ εἰδιαβ υδοο, νον ἰοὺς ἴδιας ὑδοο ὡο 

ὕω. μϑ ἰὼ ὡ ἐδ ο εἰϊαλαθῦ κῶν ἰδασεϑιϑδο ᾿οῦν9)0 Ἰωϑὶ λα βαθο ϑαο 

«ον οἱ κὸν. ον. 15.915. βοῦν ΜΝ 6... μου οϑὶῦ τόϑον κμρὸν ἦσο δι οδο 

λαϑγ ἰδωῦο ἰλαῦ,βιϑϑο ἔρμο) δὰ ϑὸ θ 89. πα ραϑγὸο μδϑ 

ὥθαμσο τοῶς ᾿ὐθο Θγως δοῦο ἐπομϑαϑιαο ἰοῦ" ἀσγ ΘΟ .ὔοϑθο 

μον. γ οουδιίο οὗμος ραῦθο οτος ῶθο να ἐπ. ον Ναὶ  οιολαςς οἷν 

δο μοὺ -οἍοδος οἰδοῖο τροαδ μ᾽  ἄϑρο. .«ανϑὸ «ϑομοῦϑ 

ἐγϑ υἰαῦρο ἰαιλαθν «ἡ μμνΐ ς μον ὐοίιγ σα, μα κὼν Νὰ δοο .ἰονδα» [1.6 οϑϑο 

βροῦν οὐομϑο το  βὸ ὡΣ «οἱ οἱ ορϑιὶ μθἰν τωυοῦ) θα ς ἔμ οοῦς. 

«πον οἰδοδλ μοῖρ οὶ τδδον υϑαςς οϑι ἐσ κῤοο ἐδ ἰδίας ὁ ἰἰγα ων ΚΘ ὰν «οο 

.9. τωοορφθ Ωϑὶ οὐσῶν Ὁμυλίν ἰομο Θὲ «θοῦ ὠλῦνα ῥὸν. να αι Ὡς, 

ιϑίο τ. αι ἰραϑο ὡς λ)ο :ςϑομύϑος. «οὐ δαίο μο ἈΝ. απ. αὐ...» 

αϑογο υκοομϑο ᾿θοὶ [κ85.5) οὐδὲ το! σον ἈδοΣ ἰδού δὰ δὴ οἷα αοἹ5 «ονολυὶ ἰκα οὶ; 

βώδϑον οὐδ᾽ τίνα» λα σῦοο ἐμ} μα μὲ. μοδγγηθ ῥὸ Δ μδλο βυ μβο 

δ μοϑοιμθ ἰμίν οϑν κορϑλο τ) οὖ οἱ. Ὅμαδς, αὐμυϊὴν οὐ ως-ςςΠἘἨ ὦ 9.5 ω 

Δ}}}} αϑιοδνιροίο εἰλααυκο ακοὸ ἰαῦ ἐο ακϑυ ἷν οὐϑοὶ τ ]ραϑο. μόρα ιϑίο μντοα. (ϑοῦ. 

137}. βαοϑο βιϑια ἡ Ὁ» οὐδ. μιὅοι» ον ρα 5. τὸ ἰδασδμο θῇ κτλ ὁ 

βου ων ἰοδναθο μῦθοι φῦ υμτον μιῤοδ! ἐμὸς ἰδυγαθιδς ροβνοὸς ἰμϑῦδο οἱαοὶν μοὶ 

οὐδὲ «μαῦρο μααχον μὰς μμυΐ «νοῦν δος Ὁ ρον. ἰμυο ἸΝαϑοΝμο }|9 ἰδ ϑοιαΣ 

«ἰμαλν (δ᾽ οἶμον "ὶ ῴνῶνς, οἱ ὀμονον ἰδααν το δ μὰς αὐῥον [δὰ μϑαῤ οἱ 

ὦξὸς κο  Νβέοχο ἰδύβϑοδνϑ' ῥ᾽ ὅο)ς το ον ἰο 5 ὡν ἰεθαϑ Βα ϑίο 

ἰμϑνὺ βοϊδοῦς, να θοῦ οδϑο ὁδοὶ 15καὶ ἱΣ (ϑοβαϑι ον. ἐν εὐ νοῦ Βαδας 

δὰ ὉΡΒᾺ] αις ον νοὶ -οιορεῖϑο : πὶ 3 ίρραϑο τσ νοΐ ἰδὲ 

εἰδᾶςς, οἱ ἰκϑοι ρὸν. οὖς. .. βοαλο κα μκδῷ οὐϑ γϑ ομϑ τἶμθας οὐϑοιο μονα» ϑυθοο 

«ολααυλθ ον ἰρθαθ δυβοαλο ἰδνθϑο ῥλθος γοὶ «οὶ [19 οἰἱοοβν. λθ ἐκὰς, Βτλλ 
εἰλοξβ. ᾿ϑοιρθ σῶϑ ὁμῶς, οἷος οἰκο βϑμο ας ἐδ 9.2.) ἰνϑνν [λα80) 
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22, ων. «᾿. ἕβσπερ οἱ τὰ τὴς ϑυσίας συμβολα δὲ ἀρετῶν τῶι ϑέωι προςφε- 

ροντες τὰς τὴς ψυχὴης θηριώδεις ορομας ἐμπιμπρασιν ουτῶς οἱ τοις δαίμοσι ϑυσιαξοντες 
δια κακίας τὰς ξνεργειας τὴς ψυχῆς τὰς κατὰ φυσιν διαφϑειρουαιν. 

Τὸν οὐἸἰνὺ αἴο (ἀοϑοῦσο μοἰβεϊρ, 815. ΒΟ Βα ΘΠ] 4ον ἴπὶ ὙοΥ μα ὶβ χύσῃ Ης115- 
ΜΡΟΥΊτα ΟἾν., τσῖς Ῥαῦ]αβ Ἡθυν. 10,1. Τὰ ἀθιηβοῖθθι ϑἴππο Ὀοπαΐχὺ Εἰθπαρτ 8. 510 
μἴθν, ἀπῇ ἢΠΡ6 ΒΘ] ΠΙΠΙβυ 0110 Βοἠθαξιπρ' ἐν ἀπβ Κ]ΑΥ χα] ο θη, ἰπβθοβομᾶνο χὰ 
ΘΙρΘΠ, Ὑγ16 510}. αἷθ γον ἀἄθη Πδυβρθποββθη" (ἀοἱἐ ἀαρρουδομ ἔθη ρμοβϑζ] θη 
Ορίδι απύθυβομοίαθη γὸμ ἄθη Ορἔρτη (ον Ηοίάθη δὴ αἴθ Π)πποηθα: ἀδ5 Αθαβουο 
ΜΈΡ ἴῃ ῬοΙάοπ 1 11 ΡἹοίοι, ἀθον (ΟΡ ἸΠα θυ βο 64 1ὰρ' ἴῃ ἄν Αὐν, ἀπ ὙΥ οἶδα, ἴπ 
ἀον (ἀθβίππαπρ' ππᾶ ἄθν Τηϊοηξίοπ 6: Ορίουπᾶοῃ ἀπ θη ρϑμοϊπιπίβυο θη Β6- 
ἀσαϊπηροπ ἴπνον Πδμα]απρθπ, 1 Π16, ἀἰο Θοὐξ ἴῃ ἀπδύν ἢ! θαι Δ η461 Ορίοσβγτι- 
018 ἀδιθνδοιίοῃ --- οὐ ἄθῃ [ΘΠ ΟΙἼΔρροη, αἷθ ΝΊοσθα, ἀὰ5. Ἰδού οὧον. Ἰτρϑπᾶ 
εὐνγαβ -- 16 ψίβεοι ΒΨΊῈθΟ] 50} νοη ΒΙΟμ θασοι δῇ ἀϊ6 ροἰβυϊσα Βοαραξαπηρ;, ἴη- 
ΒΟ 516 616 ἐ] 6 Ἴβοθ θη παύπνρινἀτίροη ΒΘραπρθη ἀν Γιπβὲ, ἄθ85 Ζουμθβ, 65 Ὀὔβοη 
ὙΊ]Θη8, Ἰτὰσς 8160 Ὀὔδθη ΓΟ ΔΘ ηβο δ βοη, ἀστοι 485 ρδἰβεϊρο Εθπον ἄθββθη γοὺ- 
ΖΘΉγΘη ἸΙοβθοπ, ἄθυ βαρίο: οἴο ὈΪΠ ρΟἸτομ θη οἷ ΕΘΌΘΙ δησαχίί πάθη ἀπῇ γάρ“ 
(μας, 19,9). Ἐθοηβο χοῖρθῃ ἀ16, 16 ἄθῃ Πᾶπιοπθῃ ΟΡἤοΡα, Βγ τη ΒΟ] Βο}, 88. εἶθ 
ἄασοῖ ἴπτὸ Ὀὔβοι Παύοη αἀ16 παύανρομξ θη να 8. οι" Ξρο]ο νουπίομέθη: βἐαξε 
οὐῦ σὰ δΡίσθηποη ἀπ χὰ Θηγθη πη βοῖπὸ Απθθέθ σὰ 1ἰθΌ0:, ΘΡΡΌΠΘΙ 56. βίο 
ἄδπι Τυτέσπι, ΟΣ ΠῸπ 4ἴ6 Πόππομθη, τπιπα ἰκ πηρίθη ρθρθὴ ἰθγσοπ Βομύρξον ἀπᾷ ἀϊΐθ 
Ἐομ ρ] ἀπ ΐροη. 

28... .. Ουκ εστι ΔΙωυσὴς καὶ Εἰλειας βασιλεια τοῦ ϑέου δίιοτι μὲν τὴν τῶν 
φυδεῶν ϑεωριαν ὁ δὲ τους ἀγιους ανϑρωπους σημαίνει. 

Εϊη8 Αὐβίθραπρ' ἄον Ὑ ον] πιηρ᾽ δα ἄπ ΒοΡρο, ἴῃ ἄθυ τι (ΤΠ οἰτηηἶθ ὅ88, 
νγὰ8 (ον Ηθ}" βᾶρί6, κΚαπᾶ ροίδῃι. ὑστιρᾶο, ΤΡ φοϊοχηϊβίονῦ ροροὸηπ 45 ἰὐνυϊοιίθ 
(ἰθβομννδῦς νοὶ νἰθίθπ ΕΡπΘαΘ πηρθη. Δαβον ἄρ᾽ Δ]]ροτηοῖποη ἰπ ἀον Ζαϊαπί!, νρ]. 
ἋὯ88. οὔϑῃ δβαρίθ. Ὅ16 ον] ἄναπρ (05 ἩΘΡΤῚ νὸν Ῥοίσαβ ἀπ ἄρῃ δηάογοι, ἴῃ 
ΟΟΥ Θ᾽ τπΒ οἷα ΒΒ] ὅδ᾽ χυ οι ρρ6π θυ ν ΠΟΠ]τοῖς οὐδ ἀπ χοῖρὲ, τγῖδ ον ἴῃ βοῖπον 
ΜΘμβΟΠ οἰ 516}. Ὀοῆπαοί σσθρθὰ 46} Ὑ ΘΡοϊπἰραπρ ταῖῤ ἄονΡ. οὐξποῖξ, αἴθ ἰποπ 
ΟΡΒΟΓΡΘΠ ὙΓΑΤ, --- (16 Βϑηπύζσοι ἴδ στ] ΗΓ σὰπὶ Βονγοῖβο ἴσον Κοίζονοὶ. ΝΙοΒΕ 
οὗννδι ἰδὺ Νοβθβ δυϊουβίδηἄθη οὔδθι 1185. νοπὶ ῬΆΓΔαΙΘΒ. ρΒἸτοΙηπιθη, ποῖμη, ἴῃ ὈΠΒΤῸΠῚ 
Ηοντα δύ 48 Βοῖοι ἰοὐΐοθ, ἀὰ8β ΟΠ ΟΙ ΠΠη18. 0 πϑαθῃ 616, ἀδυρθβίθ Πατοῖ 
ἦθπ6. χυγοῖ, αἷ6 Ὅδὶ ἰΠππὶ δυο ΐθηθι, Βὶπα αἴθ ὙοΥ ΝΠ ηἶββο ΠΪ6Σ ΔΌΡΘΌΠαρέ, το 
ΘΙ ομθη ΕἸ ἰπιαῦθ βοποι 1 ἀἴοβον Υ οὐ αἴθ ἨΘΠρθη, αἴθ τοῖη νορ ἀοπ Τιοϊἄοη- 
Βομα ῦομ βἰπα πἀπᾶ (186 (ΘΠ οἰπηηΐββθ (65. ΘΙ ΘΒέθατοπι νουβέθηθη 1 τηΐρ ἰῃτη ππηρΌ ΒΘ. 
Ψ 6 εἶπ θβχοϑίομπθὺ αἰθ Εὐνοπηνηῖβ ἄον Βομῦρίπηρ", Νοβοβ πξτη ον; ὙγΡ 510} 
Ὑ}16 ΘΓ νηὶ Ὑ ΥρΡ Πρ] Ί]Οἤ θη. Ζπν ΟἸτ 6}, οὐἸοππῦ ἤ16 Ναασοι απ ἀπνῦ ἀλη 880} 
48 ὈπδΌΒΒΡΤ ΘΟ ]10116 1ολδ δοθδαθη πη ἄρῃ θυ ἴπὶ αον ΟΠ ΡΠ τιρ' 465 (οἰϑἕβα 
ΒΘῃθη. 6} δηᾶοσο α4160 ἨδΠ ρθη“, πδμη] ἢ Π]185; «Ἰδαΐοῦ πᾶοῃ ἄον ΗΘΠΠσαηρ, 
ἄφηπ οἶπο 50 ζϑμῃ πἰοπιϑπᾶ (θη ΗΘΥγπ βομδπθη" (Ηθῦν. 12, 1.}.Ψ 

24. ζ. «. Πρωτοτοχορ τῶν νέχρῶν δῦτιν ὁ5. ξῈ τῶν νδκρῶν πρῶτος ἡγερϑὴ 
σώμα πνευματικὸν ἐνδυς. 

θρθα αἴθ ἸΚούχθυοὶ (ον Αὐΐαποι, ἀθι βοιη νγᾶτο βἷπ ἀββοιῦρ!, νοπὶ γ᾽ αἴον 
“αθυβὺ, ρ ΒΟ θη, ἀατο 4ἢ8. ἀἅπη 815 οἷ  υζοαρ (45. 41] ρϑβομα θη ὑχπτᾶβ, 
ΕἸΠΡΘΡΟΓΡΌΠΟΙ ππα ΕΒ ΌΟΤΟΠοΣ τνᾶγθ ἄβββο! 8, (1686106 Ναΐαν ἴπ οἷπον ῬΌΥΒΟΝ 
ΡβΖϑιμποπᾶ. Νοίη, ἴἢν ΒΎΟν]οΣ! ἘΠΠΡΘΌΟΥΘΠΘΙ ἰδῦ 61 πΒῸᾺ} βοῖπον (ἀοὐ ποῦ, Ομ πὸ 
Βυϊαοι, ἃ15. ἀον Βέ0.}}} (απαυγασμα Ηρ», 1,5), 415 ἄδ8 δουῦ, ὑγθβϑηοι. Τὰ ϑὺ- 
ΒΟΟΣ ΘΠΘ: δῦ ΟΣ πϑ0} 5616: ΜΙΘΉΒΟΙΠοΙύ, ου 1ϑὺ αἴθ. ἸΚπθολ θροϑίδ!ὑκ, αἷδ ΟΣ ἃι5 
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δ, 

ϑ5ῃ τ. ΡΕΠΑΝΚΕΝΠΈΠΟ, 

δίδο {}γ :τωο βαλας ὡϑτν ,9 :ἰλολαο μΔ κι Νβϑκο ἰδῦϑο δὼ5 δον ϑύθοο 

«ὐἹν ο Δα ἀϑιῦν, ἰμοοκο [αν μὸν, ἰϑοο.. ἰλυυοῦ ᾿τοθιο μὸν. μιαϑ υβξϑ ἈἘ 9. 

ια,) ΒΡ ὔὅϑιοιῷ δ.) ον ἰκϑοΐ . ααο ρμραδ» αὐ οἰνο υο. οΣ 

ἰδρν -σοα κω τἰροδϑ) ἰοοδιϑ ς ον.) ις μὰ οὐ οϑὶ. ἰιυιυοῦ ων Νσα, 

ἰδοῦ ὸ ἢν ον ᾿οδγ ΟἸἰπαων ομλλαθο καθ βρολ δδο βοὸς δ βοιασο οἰ 

μον δι ὃς ἴου, οσοϑος, μοι) οὐλο ίραϑ) λαμ τ᾿ 9- ιοι 7 οἱ αδυίροΣ 

ὥριο ἰθυῦ φοὴ «δου ἰοὺς ἴον ἰκοθν οὶ μδλθ αὶ ὡ ᾧ « Μδ᾽ μεν θα: 
137 λα τ ἰωοςϑ) ἰδες ον μανεθῦ ὐονἱ αῦκο ἰοῦοιβ δον». θοιαῦν ᾿ς αὶ οὗ, 

οἱ ὼς. μϑοι. ὁὼν. θοροῦ ἰδϑὺς, ὁΐοι ἰομοο δὴν εἰδέιυον δ σα 10} 

ὔσέσα ἰμΠἰθὸ 1κ.. ἰνλοουςς Νοῦσοο αϑνδο ὁ6}}) ἰξοδϑ); οι σον ες μι 

μϑοςο ὡο ἤοιασο,. ἰμααοὶ ἐξ θὸν ὁ βαφιος, βϑιλαθοο ἐρθιαϑοο Δ λλθοῦ ἰδ» ἰδ νοΣ 

ϑμλκαϑο ὁ ἐπ δοοο [3ὴο ἰού! δα. ἰιυυοὐ νὼ Δ 9 μθαο !}ασϑμϑ Οὅ....) 99) 

ΟΝ βαυῖϊο ἰβαὺ ἐν ποθ οἷἰδαι δ ϑὺ τοι θ᾽ νοἱοι. Π ολλαμο10 μυωον ἰ5παὺν 

εἰδῶ 'Νδοιρο ὰ ὁμδυίν ὼὶ} χ»ὰ- μβοωγ μὲ} ΠΨΕΨΒΕΙ. ΠΣ ΤῊΝ μοὶ 

ἴμμδα ἰεϑὸῦ το διὶγ τοι μαδναγ οὐδ μροοῦ μα ὦ λα δα ρόδο 

«μολν αὐ. ἰδαῦς οὖν 'σμεο Παοο κα. ραυδο ἰοῦ Νο, βομσαα, Ἀ5.- 

᾿ραζοῦ οον ρῶν μὸν νι ὺ «' Βοανῷ' : βοδαλο βακυβοο 'νν μοαυϑὺ οομὶ οἶδα 

τ δασὺ τοον, ὶ ἰδβον βὰς Ιβϑα βοαυγ ὧοὐ ἰϑύμ « ἰθοι ᾿ς ο ρος 

ἰαθὸν θά 3 ϑὴ μκῳς υϑοῖδον κϑον αὐμοιὶ μεῖς, κοορθ ἀρ βοϑᾶνν ὀμδν εἔγοοϑν 
ων ᾧ ἴολον μα βαλο μα δοοο ῬεὸΣ ον μῳς ποβνο. οἷς δὴ; ᾿Ὁ 

᾿ὥνϑιο .οον κα πως Ἀδ- βαλας .κο ἰβωμαϑοῦ κῶν οὐ τοὺς. δ ἐμρὶ ιαϑα ο 

ἰᾳας οἷ 9 1οΣ. «ΝΣ οἱ «οὐνϑ. ΠῸ ὙΞ Ῥτῶ ομῦοο ομϑ ΠΨΦΨΈΡΥΙ οὶ μμιαδϑδαϑὶ 

ἰοομν οἰδοδδμθν δον ἰμβαϑο τἰλρον [αὐ ανοοιο . ἰλακαθο ἰθοι Ἀὰ. ἰδαῦ βαζομον 

νομὸ «αϑιῖϑὺ ον ὁθὸ ἱδααδαὶ οὐμο δροα, ὧς αρ 9 Ν᾿ ϑορο 

ὥϑνμοΣ οϑνοα ὁ ονο ανοις ἰο οἰμβρας αὐ μα ίο. μα. ον μα .ὡϑ 

ι38λε νιν. μοῦ οὔνϑ ρους .μὸ οραϑὶ καθ οσον 15.}} ,οὐἱ ΝΑ 5 αα, μϑὸ 

ὀβνϑ ἐὸ οὐμων υμαυρο ἰρβρας μυϑοὸς μον νιν οἰρβϑν αι, ὁοο [μοΣ ,μθοΣ μαϑϑ. ὁ [515 

ομμαίο. ἰἰοιαμο μγ μ ἀϑοῤ ἰδρα σὺ οἱ οἷν. Ξόομὸ .ἤϊαο ἱαῤλο Μιοσον 

. Ὅμοῦο οἰξοςθ οἷος ϑομος ἔθοο [μθο ϑῶνο, ἰμ5βαθγ γί νι ὀιδϑοθ ας 

Ῥαμ5' τομβκολθν ομνσιϑο ἰδιφυς, ὀβλοαο μιλοῦν, ομοανος ομ9) Νῶσ.ρ οΟ)0 

Ἀρο ἰδ, ὄμιοο ἱβαο α.5 κα δθιάο λυ ίο »υἱ ἐ5.5.. Θ3) ἰδϑομ. 

ϑαλας αὐοοιο οἶδα ϑὺ νοὶ ὁμοῦ. κϑλοίο «αροίο. βαρ. ᾿θνοῦο ὁμοῦ «ααοἷο 

οὶ μας Εἰ οικοοῦν. 15 μὰς οἷς. οἱοοδαν μὰ καθ τ ολα αοἱἷν βόα. ἰλομϑαςς 5. κοῦ 

ὍϑοοΣ αῦο μα. ἰδεῶν δ «θοῦ α9 μϑα  μοὶρ [κα ίο. οἱα.α.1.. Μὲ νμ᾿τὶ μι5 

ἰδδς, οι το δ .30) εν «οῦνος. ἰοϑιο μας δὶ μιϑοιο . [αλνϑοδ δον. ὀμθὸ. 

ἰδρογ ἰας. οὗν δος βλάλαθοῦ κὐνοῖν. μϑα  οονες οἱ οἷο βιϑϑθ ΘΝ. μὴ 

ἀθονς ἐμοὶ νοὶ κου ον κά ΝΛ] μοα,ϑὺ Ἀ. οομΐ κοῦ. 50. 



ΕΠΑΘΙΙΒ. ῬΟΝΤΙΟΤΕ. 98] 

ἄοπι Μαῤύου]οῖῦθ. πᾶμπὶ πἀπα ἰδ τοὶ 510}1 γοσοίηνο σὰν ΟΠ ΒΌΒΤΠρ' 1 οἷπον ῬΟΤΒΟΝ 
(68 Βοίιποθ, Εὰ 1508, ἋΔ6᾽ χαοῦϑὺ σὸμ θη Τοΐοη κὰν ΤΠπβίθυ 1 ΟΠἸτοὶξ δαβουβίαπα 
τηϊξ οἰπθπὶ 6ὉΡ δυνγθβαπρ πος πη ΘΙ Ύ σου ἔθ Πθη, ῬηΘΌΠΙΒ Ἰβοοη. 1616, ἀθηπ: 
οΖιοτβὲ 61 ῬΒΨΟΠΙβο]θ, ἄϑππι (6: Ῥπουπηε  βο α Τι610 (1 ον. 1, “) ππα ον ονβίθ 
ΔΙ πβοῖ ὑγασᾶθ χὰ οἴποι ἸΘθοη θη 56 616, θυ χυνοῖξθ ΌΟΣ. σαι ΠΟΙ] οθοπίοπ (ἀοἰβίο" 
(1 Οὐον. 16, 45). 

25. ." Θσπερ τὸ φῶς τὸ εν ἀγιοὶς ἱξροις καιόμενον σημαίνει τὴν πνευματικὴν 

γνῶσιν ὑὐτῶξ καὶ ὁὲ λυχνοι 0. ἐν» τοι τῶν εἰδωλων νος κοιόμενοι σημαντιχοι ΤῊ 

ψευδῶνυμουν γνωσεῶς" καὶ τὸ μὲν πρῶτον φῶς διὰ τοῦ τὴς ἀγαπὴς ελαιου τρεφεται 
τὸ δὲ δευτερον ἐκ τὴς του χοσμον τουτοῦυ ματαιοτήῆτος επιϑυμίας. 

Τηι] Κὰρ. 38. θ6Ιθπσίθ οΡ ἀπ θεν ἀἢ8 ψονβέδηαηϊς θυ Ἰνοϊᾷοη. Ανίοη ἄον 
Ορξοεν, 416 Ορίδν (Δοὐύ σὰν ΕἾιρθ ἀδτρουνϑοις ππᾶ αἴθ πο ἀπίβομοι ΠΤ ΠΟ ποΠΟρ ΟῚ. 
8. ἀα5 Τῆολν ἴῃ ἄθη ἰ ἀν Αὐ]ηθύαπρ τὰ (ἀοῖδὺ ρουγοϊ ΐθη ΗΘ] ρ πον αἶα 
βοἰβύρο 1ὑυ]εοπη ηῖβ Ὀοἀοαίοί, αἷὸ ἀἰος Ξΐθϑ]ο οὐ]οποιέοί, 5ὸ εβἰπᾶ ἀ16 Ἰοπομπέθη ἴῃ 
ἄοπ ϑαίδηι βρονοιμύθη (δέχοπέθιρθ]η οἷπ ΑὈΡΙ1Δ ἀν Το ἀπὰ θοϊα νουθυ θοπᾶθη 
1υυ]θΡ6. 1088 οὐβίο Τοῦ πϑῃνῦ 510} γοη Ὁ] (ον ροἰβέροη [δῦ ππᾶ ἄδν 
Βασιη πον αϊρίκοι , γρ]. ἄδ8 (ἹΟΙ Ομ πἰβ νὸὰ ἄθῃ (168) Φαπρίνδιθη; ἀθηη χὸ Κοῖπὸ 
Τάρθο πᾶ Ἐχθατιπομ δύ, ὅκα Ἰοπομέθε ὅποῖ Ἰζοῖπο οοϊβυϊρο Εὐ]τοπηξηΐθ 'πὶ Ηόσζοη. 
Ὅδ8 ἁνοῖίο Τλολιξ πὲ]ινὶ 510}. -το ἱππθι π]θ 1 5 νον] πᾶ --- γοὰ ἄον Τπιδὲ 
8π ἄοα ΕΠ] κοίλου ἄν αὐ, 416 ἄπ βἰπα βοιιβ Ποῖον ὙΥ̓απῆ 6] ἀπ Ἡοομπιαΐ. 

0, «- Εἰ Αι τὴι τοίτὴηι τελειουται τὴι δὲ πρὸ ταύτης ἡμέραι ὁ τὰ ξυλα εν 

τη ερημῶι συλλεξιις πέπρησται δήλον οτι ἡ σήμερον ἡμέρα σημαινει, τὴν παρασχευὴν 
η8 περι την ἐνδεκατὴν ὡρῶν τὰ εϑνη ὑπὸ τοῦ σώτηρος ἡμῶν εἰὸ ξωην κεχληται. 

Ἐϊηὴ6 ΒΟΒΥ Δα ΒΙ θραηρ' ΠΒΟῊ βϑίπον Βογϑο  αηρδυγοῖβο, ΑἸ165 γνᾶ8. ἄστη ἍΌΪΙτΟ 
Τθσθοὶ Ὀοαρθρηδίθ, βἰπῇ Βοιαίζθη ἀπῇ ΒΙ]ἀου ᾿πὶ Ὑ οΥμδ] π|5 σὰ ἄθη Τιοῦοη ΟἿν, 
Ψ οΣ ΤΟ ἄρον ἰδὺ ΟἸυιβέπβ ((Ὁ]. 2, τὴ, ἀπ ὅ85, ὰβ. ἀπ (ἸΠτἰβίο 415. ἄρχῃ 
ὈνβΈΠηρ᾽ πὶ νοτϑπ8. ρΌΒΟΠΔῃ, τινα ἀον ράτ σου ( Θυηθἰ πβομαῦρ ον ΟἸδαθί κοι θ8- 
Βθρηθη, ἄθππ οΣ ΤΡ ]πρ γᾶν ΟἾσ, πη οὐ ἰδὲ Ὧἀδ8 Ἡδαρὺ 48. ἸζΙνΌ 6 ἀπ δὲ 
Ἰυνβύῦροθοσταπα γοπ θη Τοῦθι, ἀδτηϊῦ 61 γᾶτο ον Τύσβῦθ ἴῃ ]]1οη“ ((0]. 1,18. Ὅ6- 
οἰμῆαβὲ σὸπ 1 ον. 10,29). 80. χορ ἴβυ80] ἂπ8 οπι ΠΙθηβίμδιβθ Αθογρέθηβ ππέον 
Μοβα τπᾶ ἀπγοιβοιν 488 τοΐθ ΜΘΟΡ; 6. 116 β 65. ἸδρΌΥα ἢ ΗΟ πηρ’ ΜῸ [6 
88 ἅδον Καθο ίβομαυ ῬΠαναος. ψ]θᾶθ" 8 ]ο θη, ἀύτοι Τοβαδ θνδομέο Οοὐἱῦ βἰθ 
Ι ἴπ8 νουπδίβομθ Τιαπᾶ, 1ὐπέβρυθοιθμα ἐὰησέθ ἀον Ηρνν ὅα5 δάμη ΔΙ ηΒΟ]Π6η- 138Ὁ 
ΒΘΒΟΒΙ] ΘΟ ἀπὰς ον Ἅ7610 ἦἄθ5 Τοῦοβ ἀπ ἦδν Κπϑοιέξομαῦ ἄον Βίηδο (2), Βοέγοϊ τ 
8186. ἄπτοι 416 Τα νοὸρ (ον Τγυϑητοὶ 468 Βὔβοῃ ὑπαὶ ρ8Ὁ ἴῃποη ἄὰ5 ΑὩρΟΙἃ δὰ 
ἀδ5. δνὶρα ΤΠ6Ροι, ρον ίθ 516 ἴῃ (ΟΣ ΕῦρηΘ., ΕΥ]τθππ μϊβ΄, ἄοθτη ΑΒ] ἄν ὙΥ ἄβέα 
ἀοτῦ. 5έδιυ Νδημπα ππαὰ Δ 550} ρϑῸ 6 ἄθπι ΜΙ ΘΠΒΟ ΘΠ ΒΟ] ΘΟ] ὺ βοὶπ ΕἸ ἴοι παπᾶ 
βοίῃ ΒΙαί, Ἐτ’ο Ἀρουνσαπ σαονδὺ ΤῊΣ βῖοῃ ἄθη δαῖδη ἀπᾷ Πιοΐδοῖ αἰθ Βπαθ ἀπ᾿ 8 
Ἰζγϑυχς δῃ 6156] 6. Εροῖθαρθ, δὴ ἀθπὶ Α ἀδηι ΒΟ] 10; γασᾶθ, θὰ. ΞΆΡθαὺ ὮΌΟΣ 
ταθτα 6 ἄλππ πὶ αὐαθ8 τππα Ὀσρτι αἴθ πᾶ, ἀδπη βἰβηᾶ οὐ δα ἀπ Ὀνϑοιία 
τΠ5 τι σὰ ΔΌΪΟυ βίο παρ, βύϊθρ᾽ χατῃ Ηϊπητηθ], οὐ πο Ὁ τιπβ πὴϊξ 516}, τιηἃ βούχίθ τιηβ 
--- ἴῃ 510}. 818 ἄθπι ᾿ὐὑγβυ!πρ,, --- ποθθη (ἀοςί. Ἰὺν ᾿Ιδὺ ον ΟΠ] Θπ8᾽' ἀπονδβ ΤΙ ΌθΘΠ5 
ἴπ Β6ΙΠῈΡ ΜΙΘΠΒΟΒ ΠΟΙ Καὶ βοῖπονῦ (ἀούύποῖ. ΝΙΟΒΕ ἴπ βοῖίπου (Δο οὶ ἰδὲ Σὲ 
γο]]δπᾶθὺ ψοσάθῃ --- 10 α΄ Ἰζούσθι" βομνγεύζοι. ---, ΒΟΠάΘΓ ἴῃ ΒΘ ΠΟΙ ΔΙ ΠΒομΠοϊξ; 
80 ΒΟμΡοῖδὺ Ῥϑα]αΒ: τπαΐο ἄθη Τιοἰάθη, ἅϊθ δ χὰ ἐβᾶρθη Βαῦδο, Ἰουπίθ 61" θη 
ΟΘ΄ ουβαπι ἀπ ἡγασᾶθ 50 γο]Ποπαοὺ ἀπ ψανᾶδ ἈΠ16η, 616 1Ππ| ρΘΠΟΤΌμΘα, αἰ 171- 
ΒΒ 6 65 δυΐροπ ΤΠ ιΘὈθπβ΄. (ΗΟ. ὕ, 51). 80 ἀθονίυ σι. Ἀπ Οἢ. πῆβοΡ ΘΓ ΓΆΒΒῸ. 16 
ἘΣ] θηῖββο ΟἾτ. δα αἴθ σᾶησο Κίτομθ:, δ΄ ὅππ ΟἼν. ἂπὶ αν δέοι Ταρθ νο]]οπήθς 
ψρᾶς, ΗΠ [ιαὺ ΟΡ. 416. ριϑυγυ]ι]]οἶνο Βοσίθμαμρ αα ἀἷδ ἀπΐο παξασαγαπι; 46: 
αν! θέθ Παρ ἰδὺ ἄον ἀν ΑἸ ουβίθινιπρ, ἄθν ϑοπηΐδρ, ἄρον 8 ἕο Τὰρ, ἀν οἷπο, ἀδν 
πῖ6 δυϊμῦτι. ΥρΊ. ἀδβ ουυ ὅοβὰ δὴ Ἡουοᾶθθ: τροθῦ ἀπ βαρὺ ἀἴδβθιη ἘΠΟΗΒ, 

Διημιβπάϊαπρθι ἃ, Ε. 168, ἃ, ἩΠΕ5. τὰ Οδἐἐπροα, ΡΆΪ].- ἴδε, ΚΙ. Ν. Ἐ. Βαπᾶ 18... 80 

- ΓῚ »ὶ 



282 ν΄. ἘΠΑΝΚΈΝΠΕΠΟ, 

τῷ ανοοιν. μοὶ ἰδοανοος υΝαλ μς βοὰν. μοὶ (μο᾽ οἱααὐ ὧδ. ἰια..... 9919 

Ἀν. οὐδ». οὐγολοι ἰοὺς μοὸ τοοὶν [κα ΐου. οἐςς 9) μ5 οὖν. ἐβιϑϑσ Ἀγ μνο οι ἃ 9 

ὡδὶ Οἱ δ αο ἰδϑ ν) βοαδνο μ᾽ τῶ Μω μϑοο μθοανν ᾿ς μοι ἴδιος, οἰμοὶ 

τ ανσοΣ ΝΣ ᾿οα.5 ἰδ Νὰ οὸΣ ἰδρακο δ κραις γ οδμαὶ ᾿οβνα5 Ὡς 

ϑὺ δα ᾿οῦλϑ ρον ον ϑρϑὺ ἰδ, ἰδβια ὀμδεὶν μοι Ῥρον μὰ. Βοαλῶνῦ . ὰ9 

δ «οὶ ϑοβνον ἰσαθα ὁ ἰϑον ὐοιοδ ὶν τ ίοον ἰθος οο. ἰρϑρρατο βραχον ον γῶν ἰδιῶνο 

ι38᾽ βαλϑ οὐ δῦ {57 οαα. ἰδῶνο [555 ἰδ, δ. ᾿ῦϑοι [αν γὸ ἰρβαν ΠΟΣῚ 

Ια:5 τβϑαζομβο ὅς, ἰδϑιαν οὐ! οἷν. σα θ ἰραοὸς οἱ οοι ιϑίνρ οἱ σα. 

μοῦ οϑϑ τἰδλοο (αν ον οι. ὁμδεΐ ᾿ς ἰδθαν . Δ λον οὔδον ᾿αϑλο σι ϑὶΣ 
ἰδυγαϑασϑαθν οβανς δ μα οἱὐνο. σον, α9. μον υοἱο . μκο5 βοαῦδι ἰμαϑ. θοὶ Πν ὁμ5 

ΟΜ οϑὲ ὅν μον ν μουν. ποιοδυὶ ἰδϑοῦν μα. ἰθοαυ κὰς οὐ ϑρ οἰκαρον, 

ὄιδιεϑο [9] ἰϑλθιο ββέβαθσο. ον ρηἱ ὀμϑν εἰ ϑόοιλν} οὐ ἐμ ΚΝ αν -οιολοὶΣ 
ὧδο. ΜΠ ατὸ ΠΗ πῶς ον ὼ εἰομλοῦν μωϑαδλ Θμϑθο ΠΙΓΕΥ - ϑομο ἰνῶν. 

οἱασξϑο ὀδνοῦ μον αάδν μον οἰμοαα. κὸν κὸς ἰδαϑὶ μιμοῦ οὐδ 

ἐϑοβνϑας, ορλονς Ὁ Ὡς ον} ναυολ ἰκύδςς μᾶλα γαϑ κϑορθ δο [βαϑᾶσ. ομϑν τ έδυθο γο 
ὼ μαϑο φϑονομοῦ Ἀν. 9... ἰαγαοὺ υοῦο ἰγο ἰϑὶ βκαβϑς «οοἱ ογραν, ἰος. βοϑᾶϑ. 

οἱ μβῳς μοὶ ομμοδρο ῥϑταθ ἰδϑορδιν ὁ} πομϑομ βυδοο ἑὰς οἶνϑθ ἰθμαὸ 
ομ5 οδθοῦ εὐοοὐ ἰοοβνο. κροῦθ ϑὺν ἐ ιἰ ὀμϑὺ -ῷ εἰνϑορι. μα ὡοαυ ἐν εἶκοοι 

το οἰδδῖν βαρ βακὸς σϑὴον ἐμποιὶ ἰοδνν ἴα θυ} ϑϑιθῦ τοραον τοὶ {89 
θ. ἰδϑιθο πομϑθομ αλυδϑας μκὸ νοῶν. οἷο. οἷο οὐ» Κακας μεθ. 

ἰλϑιαο κεν» μαῦ ἀοδιγ γύγραθ νοὶ οὐἱ ὑομὶ ᾿νασραθος [βοὴν δα ΟσΘῚ; τορο 
ϑο, οοὴ ΘΙΗΞῚ οὐγαδασδι οὧὐον ἰπογομοο. Νυρλ ᾿νρρασϑονς, οὐ α. 5.) μαυν ἰλαθοῦ «9 

Ὅϑ. ϑιβθ αὐ 5 ολοθο Πο οιλοοΐν 1 ρϑιὸν κοΐ ἄβιρον. οἶδ Ὡς “θ᾽ ἰμου -- 

ὁμασλας ας ἘΕΨΥΝΙ νοὶ :αγαον ᾿υυοὐ. ἰνα τ. ὁ» μου οὐ." δδιρο τλραϑι, 0} 

αν. ον οὧοὐ» ἰμάθ .᾿μθοὶο σρροσν μαῦ. οὐδδϑο ὁμυ μᾶ5 βοὸ βοῶ) 

᾿ϑοπαςς αίκυοῦ μος βακονμο ἐμὰν ἰδ ὡοο οἶδαϑὺ ἰμλο ἐὸν ἰροὶ ἰΝϑλδο [6.9..) 

Δογθ Ἀν. μη οίαδς ορπδν τ βδν ραν [μαὰ. ἰοοὶ καθ, ἰμιφ.9 οϑὺῦ ο""}9 5}. "βαθδὸ 

ἰϑϑοα ῥοὺ «ϑοιδίοις δ ας τιϑομδας δα ΚΗ ἰμθα ἰδαδα, λαδαθ θοῦ 
δδὴ ἰδούξλθοο οἰδδλλο [αϑν ἰδαλλο ἰλαχοῖ : υλυνοῦ ἴσθι νορβιλο {9} μ. Μοὶ» «μὴρο 
ὄμδε ΒΓ ΟυλοοΣ ὁμὰθμο οὐἱ ἰδν ὁ ἐαδῶγ ον ὐοσϑιν ὀΐο. ᾿ϑυο τἰλαρ δος 
ἰαϑα  ὀβιϑὸς, ὀΐος μθ6. 8. νον. όμαν ἰδδιραθ ἴμωρας οὐ. [οὐδωλο λα ῦνϑα αλο ὁβνοϑ 

ὥϑο α 9) «ὡθον α9 μϑα  μοὶγ οὐ «ἰξαϑα μα ὃ οἷν. ἄθροο :λβῶν ἐδ μῦνα ἐὲ 
ΟΣ Ὡς 9. οἰμόθ οδον μου οἰλμ ας (οοοίν -λαδς ἰμμαυ 
ἐμβαλιθ [ο. βανδας, ἰμδαλλο Μ΄ς ἐρνρον γαϑο μον λοο, αϑῶνν ἐϑαϑϑλ); ον μλλαοο 
ϑμαϑδοι δὸ τ᾽ οὐδὲ. ῥλοδγ)γο λαυεθυ ἰμϑαιν οο τὰς ὅθ) ὦβοο. ἰλομμοο [αι καΣ 
ϑομὴν ἰκαοΐ Ολαλο ὠμοῦ» αὐ. 519ὸ 1δὲ Ὡοολοῦν ιοομϑὰνα. ὁθὸ ἰδ ὴθ 

ἰδῶ μο ὁ ΝΑΙ κ9 μβϑοονς ἰοὸν ! κοῦ δα μϑὰ τβαα ουδὲ ὦ 5} ΟΝ ΑΙ 
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Ἰιδαὺ ππὰ τπουρθῃ 0711] 10} απο ὑὰπ πἀπᾶ δὶ αν δῦοη Ταρ8 χορ ᾶθ 1οἷν γο]] πα οὐ “ 
([μιο. 18,4). Π6ν Εὐγβυ]πρ' ἀπιβουοβ (ΘΒΟΒ] ΘΟ δ 68. νγασᾶο ἴπ Δ]1οπ Θὐϊϊοίτου. γο]οπᾶοὐ 
1π ὅθ Δαϊουβίομπηρ γοη ἀθη Τούθη πὶ ανϊθδοθ Τὰρο, ἄρῃ Ξοπηίαρο. ἂπὶ Ταρο 
ΟΠ --- ἄθπι βαρθαΐ, ἀφ γι ο}] ον ἤππο γοη 1161] Βύβοι --- τσασᾶρ ὅν 
Δ 8πη ψουρτϑηπῦ, ἀ6Ρ πὰ ἴον ἮΝ ἰβέα Ηο]χ ροβαπηπιοὶν μϑύϊο, οἷα ΤΊ ραβ ἀδ ιν, ἄὰβ 
8116, ἀἴθ πϑὸῖ ον ἢ]. Πα 6 χὰ ἡπσθα αἸΐοπ πάθη. χαν οἰ τ σθαι, ταν πα ΠΡ Ίρ' 
| πὶ ουσίρθιι ΠΘπ 6 Ῥοῖη ϑυ]θ θη ὑγοσᾶθη. ἣο οὐἸε] τ᾽ ἀποὶῖ Ἰὑπαρνῖαβ 16 Βοάθαίηπρ; 
465 Βα θαΐβ ἢν τπ8 ΟἸδαθσ6 Ιζὰρ,. 44. ππβρὸν (Ἰδηΐανῖο, βίο ἀοτὺ; πη] οἷ. 
Ῥδαϊτβ: οἷπν βοια τὴῖῦ 1Π1η| πὶ ἄν Ταπίο χὰὰῃ Τοῦ θοοναθοη" (ΤΠ ὅπι, 0,4). ,δπαι 
Ὀοάραθοῦ οὐοη αν ἀον ποαῦρο Τρ (ἀνῇ ἴτὰ Τοχὺ Το. 18, 39} ἄρῃ Ετοϊταρ" ἃ. ἢ, 
ον Αδομ, ἴῃ ἄθιη Ὑγ1 1600, 461" βοοιιβίθ, δηϊθρυϊουν ἄοπι Εοϊίαο, ἂὰ ἀ6πὶ Αἄϑηι 
Π6] υπῦ Ομ. δὶ Κνϑαχο ἀϊὸ Ξομα]α χαλ]ῖθ πη ἀπ ἄθη 5ἴδρ ρα τἀπὶ [ἢ βοῖ πο ηὶ 
ΒΙαία ουροθαπρ ἅἄον πάθη νυ] 16}. ΑτΒ ον Βοῖτα Αἄδτηβ κατὰ ἄον Τοῦ (48 
ἍΤ 610ὴὺ 8π9 Ἃονὐ δεῖία (νυ. ὅδ5. Γοροὰ (Βα πᾶ αββου). Τ1ὰ ἄθβθθη ΟΠ 01 
σἰαηᾶο" ἢ. 1ν. διὰ ΒΟ] βοῖποβ οὐβίοῃ ὟὟ ̓σ]γοηβ, ἴῃ ἀθηὶ πη Τὺ] βου 16 ὙΌΙΠΚοΥ 
ἄπτοιι ἅϊὸ Αμροβέοὶ σαπὶ Το οπ οἰ! : σοῦ, Ἰοπσῦ 4116 Ιου ἀπᾶ ἐδαζοῖ εἴθ ἴπὶ 
Νιμδη ὅθε ναΐοιβ ἀπᾶ ἀὁ8 ΒΟΙπο5 ἀπὰ θὲ 16. (ἀοἰδύοβ ἀπ 166 ὅδ. ρἸδαθῦ 
πἀπᾷ οοἰαα! τιρᾶ, ψὶρα Ἰοραπ οἷο." (Τὺ. 28,19). ΑΒ ] 101}. ΠΆ»0 ΡΟ ἀα5 
ΟΟΠΟΠηἶβΒ ἄ68. Εσοϊϊαροβ ἴθ ἄθη οὐβύθη Καριύο]π οὐἸ]εσι; ἄορ βομγνοῖθῦ οἱ 80: 
ἜΘαπ πουαΐα ον ΕοΙϊὰρ' ἰδ, ἂπ ἄδια (ιρ. ροκιθαχίρὶ ναρᾶθ, βὸ 5 8116, 16 
ἴῃ ἱππὶ ρϑβέου θη εἰπαᾶ, οἷα ΑΒΔ βοίποβ ασδροβ, ἄθππ ἱπ ἵπποι ἰδὺ ἀἴα (ογθομ!ρ- 
Κορ (Δούος. θερυάθομι, 16. δπὶ αὐ ΐθῃ Τρ ἴῃ οἴπθιη Ῥπουπιδί βομοιι μοῖρ) 6 ΔΌΪοΙ- 
βίθμθη τὶν. Αποὶν ἀπβοῦ Κὰρ. 1[8]06 101. Δα 8 ΓΠ Π 110}. ΘΡ  ν ἴπὶ υγοϊίοη Β πο], 
ψ} 611 ἀπβτθ ΑΡΒιο Τὸν ἀπὲ οἷπο ἴταῦχο Εὐ]δαϊοστιρ ρον ΟΠ ΒΡΡΟΘΠ Ομ ἃ οἴ ποπὶ 
Ὑαμβοιθ δὰ πΉ10}}. 

7. ῳ. Ἡ τῆς περιστερὰς τὴς πάρι: Ἰορδανηι τῶι βαπτιστην φανεισὴς εἰκὼν 

μαρτυριῳ ἔστι τῶι βαπτιξομξνοι τι, αὐτὸς εὔτι του υψιστου. 
Βοάδν Κοῖπορ ΕἸ ἤναι. Ἐπ ὙΥΠαΘυ]οραηρ ἄστυ, αἴθ α16 ἀοὐνποιν ΟἸιν. 

Ἰϑαρηθα ππᾷ πῖοῦ Θίζοπποι, (448 βοῖπο ἈΓΘηβο  οἱέ ρϑύϑα Ὁ ταν ἀπ 8116 πϑᾶθη- 
{116 4685 11. (ἀϑἰβίοβ οπιρῆπρ; ἀδ5 ἀδυξοὺ ἀϊ6. Εὐνβομθίππηρ (65. (ἀοϊβέθβ ἴῃ ν0]}]- 
Ἰκοταπιποι 161 Ὁ]Π1ΟΠ ον (ἀθβίδ! ῦ οἴπὸν Δα Ρθ6. δπι, πίοι ἴῃ πηρθπ. 

238, “. «ξυμα πνευματικὰ ἔστιν εξις (Ξ- καταστασις) 1 ψυχὴς λογικὴς ἢ Ἐκ 
χαϑαρὼν ἀρετῶν τὲ καὶ ει γυωσεῶς τῆς ἀληθείας συνεότηκεν. 

(ἀεἰβύϊρα Πδαίαμρ (685 Εοδύοβ ἄθυ' ππροβέπουξοη Βροίθ, (85 ἀἰθ ᾿βυδοιϊδοη τιἱῦ 
ἄσπι Ῥαββδῆ Τοΐοση 50]]οπ, ἀαῦ 7 Τρ ἴπ ἴἤτθὰ Ἠδαβουν Κοίη (ἰδδάπου οβ χὰ 
πάθη βϑῖπ 501106, σὰν ΕΣ] πον πηρ᾽ 8ῃ. α16 ΒΟΡΡοΙππρ' δὰ (ον ἄρ ν  βόιοι 5 ΚΙ γον οὶ, 
Τῖο8 Νιυβίουϊαμι ἀδαίοῦ ππβ ἄθπ δύ] 66 Ζαβίθηα ἀο'. ψορηϊ ρθη 58 616. 8, 
ἴῃγὸ Βοίγοϊππρ νοὰ ἄθια ΑἸύθη, ἀδῇ 58 βίον νοὰ ἸΠορθου γούπηρ' μὰ ἄθῃ ἍΜ 16 
βαΐδηβ ἕδσπ μδ]Π} πὰ 50} ρϑηχ ὅν Ταροηά οὐρὶθὲ ἀπ ον. Ἰυρκθπέηϊβ ἅδν 
ὙΠ] ποῖ, αἶ6 41|16ὸὰ Ππβέοση ἰντατη νοὶ Ηούχθι οπέΐουηβ ὑπ 685 σὺ (6η 
ΒΟΠ]ΠΙπηπιοι [Θ᾽ ἀσπβομαξίοι τοϊσὲ, ΥΡ]. νγᾶβ Ῥϑαϊαβ βαρὺ: Τοροὺ ἀ6η αἰύθῃ ὕ'δαθν- 
ἰοῖρ; ἅπ8, ἀδβ 1π: οἷχ πον ΟΡ βοϊᾶ, στὸ 1ῃν πηροβάπουν βοᾷ; ἀθμῃ ὍΠΒῸΡ 
ῬΑΞΒΒ Ιαπιπι, ΟἿρ., δῦ ΤΡ ἀπθ ρΘβο ]δοιθοῦ, ἀ65}81} Ἰαβὺ πὴβ ΤΓοΐθυπ ποῖ} [πὶ 
ἰδοῦ βαπουίοῖσα ἀπα πἰομῦ ἴπι ϑαπουῦθῖρα ἀθν ΒΟΒΠ δῖ " (1 ον. ὅ, τ--ὁ). 5. ψαρηῦ 
τπ8 (ἋὍΟΥ ΗΘ νῸΡ ἄθπι Ξδαδυξοῖσο ἀοΡ ῬΠΒυ βου ἀπ Βαααισῆον ἃ. ἢ, ἸΠσθπι 
υούν ρ] μη Ὑ ἀπ 6 1 πᾶ {γον Τιρσθ ν 01] ΔΓ πβομθπαϊθηβι παπᾶ Ἡ]η οΥ δέ. 

29, («. περ τὴς γὴ95 εκ προρώπου τοῦ ἥλιον ἀρϑεισὴς οὐκ ἔσται γνυξ ἐν 

προρῶπων του στερεῶματος ουτῶβ τὴς τῶν λογιῶν ἀμελείας εκ μεσου ἀρϑεισὴς 
ουχετι ξὅται ἀγφοιῦι. 

Ὧδι ϑαΐζ ϑαὐμα]} οἰπηηδὶ οἷπα Εἰνπιαπέθσιιπρ' σὰ ἐπρδπα]ιδέξομι 801] 815. ἅον 
(6116 ὅδ Βθθὶθηροϊημδῖδ, βοἄδπιη ΔΌ8. οἷπο ΠἀΘΡ]ρθηρ ἄθρουν, αἴθ 1γ81 δἰποπι 

90 ἢ 
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ἴρβο; ἰαὰς ὃς φϑου «οἱ Ἀν. ϑήοι . Ὁ οἰδδὸρν  ἰοϑ Μ᾿ 3ὸὶ τ δ) ἰλα.9) 

τρϑα κοῦ ὍΣ ὥλϑῦρ οἷο Π᾿. 1.9. [16,90 κὸ ϑοβο οομῸΣ Σ {Δ οὐδνθοΣ 

ϑωυϑου ιασδα δὶ ϑ ᾽ΝΑΙ, οοι ἱν »- μια. ἱ ἰδ, οἴ αο : ,ιϑομέϑοΣ 

ἰοόν Η 1νκοῦ δῖ δὰ τλίορϑὺ οδϑαδὺν οἱ ὁμραλοο ὑϑ τιάϑεςς ἰ10}11 οἷ». 

ϑαδι, ὑμαυίο μλωυ μϑὺ ταλδν λα, οὐ ἰδδν ὁ ΝΑΙ ,9 μιοοὶ . ο. γαλῦθο 

130" τ ΝΩΙν αὐ μλοοο πο ὧ) 'δϑοιω ! 991 ἰοϑ } ᾿ [.α..5} [ω δὰ οὦ. « 3.5.5) 

᾿ΕΎΤΕΥ εὐου το -, ὁ δον οὐ) ἰδΝωυυοὐ δδομ ᾿ΝΩ σοι ἰοιδνν οὐαῦον οομί 

Ῥ Οἱ} ψοΐο [5 ον μ90}}. Θὰ θολὸν «τον Ἀδο νυ υβϑδαν (τα οολον, ὀὰς αϑλθαλο λό 90 

αβθο μαα δ δϑ τ δαλν τον οκατι ἐν μὰ. βίαν. οἱ τον αϑ 9 ὁ 
οδο. ὥσθ «οἷο {Π| : οὐοὐν ὐοἡ ἰδὼν ἰοῶν δον ββαδν πα τωοὐν θοῦ 

«δῶν οὐδοὶ ἰδδαῖο διῶ βὸῦ τβοθας [λα μυγοόμν {ρα ἰδωϑν νον σμιδν α θἰς 
τοναλο μαδα., σοῦ» δον τἰδῶμο ἰδοδαθ δ οδιοοὶ 19. ον ΟϑΌΜμΟΣ κῶν οιο 

ΜΓ το μιομο ἴϑοὶ  ἰϑῆῦῖνν [μα δον μον ὡθον αθ μϑα ο τω δὰ || οὖ οἱ ἡ 

θοα μϑ 'αθας ἰϑιϑν οἱ ἰἰομ τ σρρο «Δα αοΣ μυσεα ἰἰορυο μααο [15 

βὰς 9) 80) ἰϑυϑαϑὺ κϑωΐ ᾿ρῦο Νὰ) ἰὼν Ομ δΝαῖοο βομο οἷο ἰδϑαοαβλο διωΣ; 

ἣν μλϑ τἰκαλαθς ουβξων δθ γάβϑοΣ ὁο᾽ κκϑοιὶ. ομο 9] δας βοσοδοο οἰξπῦ 

δϑϑο Νὴ βαϑ)ο οὐομὴο [5.35.95} μος ον 9. «ομθο Θ᾽. ὗοϑσοΣ ὡ,οδΝα. 

νοὶ Ια ὸς οὐο μραδϑοῦὺ ν᾿ ΟΝ αλο ας ὅκα βαϑρο οἰδὰβὶ ἰλαθυθο 

5.9 ἡμο οὐἱο «ΝΒ Ὁ ΡΟ ομαϑυ μὸν. γ 35) ) «Ὁ οσνο ιθϑμϑο ὑλδν ον 

«ϑϑιδαδδ ,}} «δα ϑ5) οὖας ἐξ ιν. λοι βαθὺν ἰδις ὁ δον ἐμοὶ τἰδδοο ἐδ ἀλλλους ὁμδυί 
᾿νο) οὔνϑῦ τ. ϑο κο δ ομρμο ἰφῶϑ ἡμὴ σον βδεβο ἐμείτο ΕΝ μὰξϑουν 

να ὸ ἐϑῶνν ἰδ δ᾽ ἰδοὺ ὡς σοῦ ,ρο οἰο. οϑαλιθ ἰοῖῶν λοννς Δ ΩΣ 

κοααυο ον δι} ἰδιοῖν ἰιαθα  μϑν καὶ ἰδναλναων ἰλαν. , ὁμῶς ἀφο βαρ 
"ν γα. οὐἱ ραν {5} ὠϑῶλ οἰδοιῖο δεῖν μαὉν μοαδθ μον δ οὐδὸν λοδϑ μα.9 

τοῦ ἐν ρῶνϑιολο κῶν ΟἹ ὡο μαυον {γ4. Οἱ βαυῦ 5} δυίμδων Οὐ βου ὥσϑϑϑο τοῦ 

ἅμα ϑοῦλ9 ὡ; ἔμαν τῶν φο ϑομαθον ο.}} ϑοῖν. οὐ μιν ς ὁμδυνὶ Κϑοι. ἔχοι οἱ 
εϑοινο λϑὺ οῖν.ς ᾿ϑύοι μοὶν σοι ἰαλδνθιοο, τ. τα «ϑοΐῖ. ὥὔϑο αὶ 

τϑαν θὺ ἰκοονς βοὺῦ ὁ ἔλδος ἰἰακυσιον μούοι κϑοΐν. οϑοῦν αν ἰκαυΐο μα αθ τοδὶ 
«ρον ρον θα ὅρους [ε5} Μη 9 ΟΝ ϑροο βθον βάβϑαοο . δ δα ντἷ- 

οι» ἰδααϑγ 'ἴβα οὐνϑ ὁ μὸν. θγῶδνο οὐ Δαυμπ ομπ ὥβοϑνο ϑ]νος τ αὰϑ ὁ 30} 

δυο ἰμοααοι αλλ ομνς μῶῦκα ἐγ ἰκαυρπισϑο ἰοβὸν οοΐν. μα. Ρὸ δρο. 6.9 

οὐδόν μοὶγ μῶ΄ς τοῦ «Μωλο αἰαὶ μὲ τάσιν. αθονο μγ «οἱ ιϑοῦνο 
ἴμμδα. ἔμβογο :ἰοβν μὴ) οον μὐαθο Ἰαλῶκϑ οὐνος μαθν [μα Ὡς μῤ.9 - «(ϑομ4.9. 

τὐδῶῦδο ϑομάθ μι ϑομξος 9 [1 Ὁ ως 3659) τροοϑοῦ ον ἱ . οἷο Μ᾿. αϑι ὁ οὖν 

τ ἴϑο μυεῥιροὶ νθν ἰμίο .μμαθ Οδύϑονς λοι ῥμα ὸ ϑῦϑονς, μὰ. αραβα 
ἐξαροὶ δωθ' οὶ φδυθοοςς, ὥλθαὶ οἱ θ΄ μδαν σου λοῆο ΝΣ ἡ Ἀν 
ἰδεθαθ «ονολ ἰΣ ονρμωΐ μαλαα, Δγ μορὸ. οἱ ὡὸ οάϑὶ ᾿γνμμῳς Θοδο ἐορο 9} 
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ΒΟ ΒΔ] θὰ απο δὰ 1Πτὸ Εκοπη ηΐθ 5106} γγὰβ οἰπὈ]]ἄθη. Πὰ8 1δὺ ρϑηζ ὑῃ- 
τη] 10}, 4418. 5010}10 Μδηβοίιθη. Ἐτ]τοπη ηἷβ Ὀοβ᾽ἔσθα, Δ ομη ἀϊα Ενᾶθ, 16 ποοὶν ἴτη 
Νονᾶθη. πὸ} Απουθπυπρ (68 Βομδρίουβ ἃϊοὸ βόμπο νογάθοϊκί, οπδονηῦ τιτᾶο, 
στα. 68. πὶ Η ΠΏ1Π8] ἰτοίπθ ΝοΙθ τηθῖν ρορθπ, ἄϊθ 1105 νϑυάμηϊκοὶῦ; ΘΌθηθο . 
νᾶσος θοῖμ ΜΘμΒοιθυ. 416. νοὶ βαΐαη ροίθνἀονεθ ΤΤηνν ββϑημοῖς δα νοι, το πη 
αἴο Τρᾶρμοιρ ἄορ ΟΡ παη νόθοι, αἷα ἀατο ἢ νουρἠπρ] οι Ὑουρηϊίροη παπᾶ ἘΠτοα 
ἀδ5 δνχ ἀν ΒΘ ΠοἵὉ γουβοϊ]]οθοη, δαΐῦνθο. 

80... .. Εἰ ὁ πλουτὸς τοῦ ϑέου ο μελλῶν ἡ πνευματικὴ γνωσις ἢ ἔν αὐτῶι 
ξῦτιν αιἰσχυνοντίι, θὲ τὴν βασιλειαν τῶν ουρῶνῶν φταρυνγιε ΤῈ σαὶ γαδστροι πεοιγοῦαφουσιν. 

ἘΠπ6 ΒΟΒΡ ον ΕἸδσαπρ', ἐΠΉ]Π1ΟΙ. τσῖο ῬΔΌΪαΒ βαροι »πδοῖν ἄθαι ΠΕ οἰο ἔπτη βοῖπιον 
απδᾶο, αἴθ ἴῃ ππ|8. ἴῃ 8]100]οἱ ὟΝ οἰβ ποῖ ἀπ ροἰβορον Εὐτοπηξηῖβ ΕΟ υ ΒΟ νγοη σ]]0}} 
γᾶν" (Ρἢ. 1,1.) ἀΐοβον Βιοίολιδαπι νου Οοὐύ Ιοβέομῦ, γί ον Ἰΐθι καῖε, ἴῃ (ον 
Βοίβείροι. Εσ]τοηὐτ8. απ θθη. δἰγοι ἩΙΔΟΥ]ΘρῈ θυ Ἀπ6}} ἄθπ ΑΡΡΟΙΠ πατῖβ, ἄου ἴῃ 
Βα Ἰ11 6] Βα ον Τ]Ώμ πα Ἰμ το θϑμδαρύοῦ, πϑο} ἄθυ' ΑἸοΡβίθμθηρ' ρμεθο 65 Ἰὔββοη 
ἀπ ᾿ΓΡΙΏΪσοη. ἀπὰς γορρἐηρ] 608. Ἴ απ, οἶπθ ἀα5 ουῦ ἄθβ θεν σὰ ψΟΡΒΕΘΙΙΘη, 
αδ τᾶπ ἴῃ ἀὸν πραθῃ ΔΝ ΟΙ πῖον 18. ἀπ {τἰπκέ. Ξὸ βαρὲ Ῥαῦ]αβ: «(ἃς ΠδΙΟΝ 
(ἀοὐδοβ δῦ οι ᾿ὔββοῃ πηᾷ ΤΥ κοι οὐο " (Ἀπ. 14,17). ΑἸβο ὃς ἰδὲ ΤΕ σοπᾶρ, ἄϊο 
δ15. ΟΣ 50 ]1ρ 0 ΕΥ]τοππ Π18. ἴτὴ Ἡουσοι ἀπ ]θποῖ οί, ΔῸΣ πϊοπξ Εββοπ απῇ ΤΥ η τθη. 

Φ». μ᾿ ἄσπερ 0 στ 0 0Ο υχπῷ ὕκεπηι ἑτέρου αἀποκρυφθεις υψηλοτερὸς 

ἐστιν ξκέείνου, ουτῶς ὁ πραὺς παρα τὸν ἕτερον διαιρεροντῶς εν τῶι μελλοντι αἰῶνι 
ευρεϑησετανι υψώϑεις πὑὉπεὸ αὐτον. 

Ἰῦπο ροίβεϊρο Τλοαύππρ' ἄθν πὔθρπθ ηθρδὺ ΒΒ Ιθσαηρ, τῦῖ Πποοῖν εἴ ἔγοὶ νυ Προ 
Τρυιαῦ βύθηδ ὑπ γ18 ΒΘ ΠΕ} πη8 ὐΐοβ, ἴπὶ Ὑ ΡθΟΓΡΌμΘι, ποῦ ἀπὶ ἀον ἩΘΠΒο θα 
Π]οὰ ροΐίδη, ἔὕσασνι, ΟὟ 8ὲ. 510}. 86] υ8ὺ οὐηϊοᾶτνι σι, 5011 οὐπῦμποι ὑγουάθη" 
(ἴμπο. 14..1.). 

82, ω. Λοβος τοῦ ἡπατὸς εστι» ὁ πρῶτος διαλογιόμοᾷ ὁ ἐκ τοῦ εἐπιϑυμητικου 
τὴς ψυχῆς. : 

Ἐν ροιὺ κὰν Ὠθαξαηρ' ἀον ΘΙ ΏΖΘΙΠοη ΤῸΪ]6 ἄον 16] ]Πομθὰ Ομρίον ἄθρουν, ἰπβθθο- 
Βοπᾶνο, ὑγὰβ ἄθυ ΤΙΘὈΘΙ]ΔΡΡοα Βγ ΠΝ Π0]]Βίθυθη. 5011. Α118 Βοραπρ ἀοΡ Ταρυπηβὲ 
50116η ψτῖν δα] (ἀοὐὲ Ἰοιίκθη, ἀπᾶ τγθπη πη8. οἷ Γλιβύροάδηϊο ρορου αἴ6 Ναξαν 
δα 5 οῖρ!, 50]16π υνῖν' ρ] δῖοι οἷ Ὀσἱπβιροβ ϑθοίβίθαον δηβύθοϊγομ, ἄδιηϊξ ΟΡ. ἴπ 
Ῥδποῖ δαΐροιῦ; ἀάρορθη τηὔροι ἀπβοτα (ἐθάδηϊζοπ, βονγοὶν βἷθ παῤαγροτηῇβ εἰπᾶ, 
510} τῇ Ὑ ΟΡ ΌΟΥ ΡΈ ποι τη ἤτον Εσ]τοππ ὑπ ὈΘβοπ ΠΠΊροπ. 

88. «. Φ' «'. Τοὺς ανελεημονὰς δαίμονες. ἀνελξημονες [ ἐχδεξονται τοὺς δὲ 
μαλλὸν ἀνελεημονας δαίμονες κώκιίονες ἐκδεξονται " δἰ δὲ τουτὸ ουτῶς ἔχει τοὺς αὐτους 
αἀποκτεινοντας οτί δαίμονες παντῶν ἀγριῶώτατοι ἐκδεξονται αὐτοὺς λανϑᾶνει. 

185 »ϑα ποΊιπιοτ" θοβαρύ, αι} 5ῖο τα ἴπποτι ἴῃ ἀον Ἡ 8116 ἰπ τοι Το] Θπρβδηροη, 
16 5180. ἴον ἴῃ ὉΠ ὈΘΙ ΜΠ ον ρου ΒΟΒΙ οἷ 1ΠΏ6Π. 510}} ΔΠΡΘΒΟΠ]οββθα Βα θθη, 80 ϑγουίθῃ 
59 ἀονῦ ἀπυδυτ μον σῖρ; βΡοα πα], , 1} Ἰτοπππιὺ ἀπ ἤπᾶοῦ 65 ρϑσο σι πιπι ρΟβομτηίτοκε, 
ἄδ ΠΟΙ 6} ΠΟΟΙ βίθυθῃ πᾶν ἰοϊβίοι, ἄϊθ ποοὶ 50] πη πον 5ἰπ 815. δῦ, πἀπᾶ 80 
πΟΠΠΘ 516 ἴῃ ἀρ ἈΘηΒΟμοη“ (Δ. 12. 4. ΟὟ ΘΙ 516. πἰομὲ αἴθ [06 χὰν 
Ὑ Αμσ 61 ἀμποίπηθη, τἀπὶ ραγούνοῦ σὰ τγογάθῃ, βοιοϊτι ἱπποη οὐαὶ ἅδη [πριν ῆπ, 
(6ν' 5ῖ6 ἐγθίθθη 501] ὅν Γὐρθ χὰ οἸδαῦθη, ἀδτηϊύ 8116, ἃἰα ἅϊα ΔΕ μοῖΕ γουνχαυ πη 
πα αἴ {{ΠρΌτΘο 1 Ἴτοῖν τγάμ]βοπ, ρσουϊομίοι τυυϊτάβη“ (ἸἹ ΤΉοββ. 9, 108.) ,Ὅ16 
ἴῃτ βθϑίθπ ὔϊοπ" ρϑιὺ πίουῦ πὰρ δα 416 Πιραρηπηρ (ἰοξέθα ππᾶ 8116 0161 ΞΟμαπάθη 
απ Τιαβίον, Βύμἄονη ὅπ δα ἀϊδ, αἴθ 1ῃγ8 ΤΙ ΠΟΥ ἔλθ 10 γον γοππθη (2) παπᾶ 
80 Βέθυθθῃ. 1ᾶδὺ αἴθ οΐθῃ ἱπροχὰρ δαΐ ϊο ΟΥ̓ ΔΒυ]οΙν α16. 16 10]16} Τοξοπ θ6- 
σνϑθθη (1μπ0, 9, 60) ππᾶ (16 Ὑ7γο0}}Π8εϊρ; 1600 15 τοῦ θεῖ Ἰουθπαἑρθηα Τιοῖθ6. (1, Τίμα. ἤ, ε), 

84 ὸν τῶι μέλλοντι αἰῶνι οὐδεις δυναται ξκφεξυγειν εκ τῆς φυλώκης εἰς 

ἣν αν βληϑὴηι τι γεγραπται" οὐ μη εξελϑιημς ἐκειϑὲν ἕως ἂν αἀποδωις τὸν εσχατον 
κοδραντὴην" εὖτι δὲ τουτὸ ἀνταποδοσις τῆς ολιγοστης πλημμελειας. 

130" 

τ40" 



2850 “. ἘΠΑΝΚΈΝΒΈΕΠΟ, 

ἰριοο Ὧι. βϑιδοου σ᾿ Νικαῦ ἰδ ῥοαις οὶ (ον ἰδωῦν ιρααν ἐν. βαϑο, δια. 
δέβ αρακραν ᾿οομξ 9. αασ5 ϑοβνο κὸν. μὲ :᾿οσαα Μο '. ΩΣ τ λαϑοο 

ΝΟ ῷ ἔκῳς ιθοῖν. ρα ϑο ἐοδϑο ὁμ δ ἰκν9 μὰϑ θα ἰοδν Ἀ5.9 εἰθϑαυ 

δὲ ὩΣ. ἰΝΑΞῚ ὥἌβοιοο, ϑοιαϑὶ ἰκῤοῦ Ἀ5. κα (ϑοῦν9 κἱμ αι βου 

μαδγ ἰδβοιαθοῦ οομὶ αο ΟΝ, 49. «θαυ ξπλϑὺ θα») βα5 ἃ 9 

"μς δος οὐ ρας ὅα, ἔχοι ον τον ρα γον μυοῦν -ϑὶ ἰδϑοιβϑο 

το Δ ῥοὰς αν τ αύδοο ἡ ααὐγδδο μὰν οοΐ.9 πμπ ςν μοίο. τὔλϑοϑο 

μοὶ. οὐδ ὁδὶ μλὰ ἰόνιις γ5οἰγ οὗλϑι δοὺς, λοῦοι ιϑίο. αν. Βοδα5 οὐ 

μας Ὡς οἷς στο μιλῶ ἰοιδὰν μϑι «οι! α α.θι9 ἃ. Οὐ οι ὡς. 

«κοῦ . ἰδοῦ ἰΝϑδιαθο «οί ιϑοιλα 3.5 “ῃῶ9 ἰοῦ ἰμϑι »»»-ς εἰο «αϑυξςς οἱ 

Ιβϑρν ». Μὲ μα γαο ὡοὺν ἰγοι τον ἰδϑοιοθο θα αὰνο ον ν ΑΞ βοΐ; τθιῦ 

μάν ὅν ον ΡΒ. οῃ5 ἀκ ἰδ ἰδβϑο οὐ μμβ οἰδϑαϑν ἰδθνϑο Πυομ5 οἷς 

Ὁ μθὸν α.5} οι Ἰαυῦὥο αὶ οὐ ας ἰδϑδιαϑο μας κῶνοι ῥθ .θμεο 

μροοϑῦ ο μα, οὗϑθοο ἢ θα ρας) οοἱ ἰοιο. «15}} μος 89 Ὦο 

μια κῶν 5} 6 ΠῚ λα ϑ βίου [κοΐ . μα γα οὐ} 6) μω τς νοι Δ βοϑιοῦ 

οϑοο οραϑ ἡ ϑϑρον ονοΐ . ἰλανδνλον αὺς 10}} ροπμοο κϑλλολο κὸν ΘΙ θΘ 5 ταδοο 

οἷο υοῖνγ οϑν ἰαϑ ἐν ὕω ἰγοι τ δος "πῶ μὰς (οολνονς 5.5 οομϑῦν. 

ΓΟ μὸς |μο ιϑίο. οον ἰ(ατι ἡ ὦ οοι ἰκϑὸν α. ὡὸ ον 5. ΟοἰνλϑΣ μοᾶν 

εἶδα ΟΝ. δ᾽. οαοἱ μασι ρῶν. ον, κὰν 55 οὔλλαλο οὐ» μωςφῳ5» 

3}. ἰϑοι τοῦ ἐδ} μῦς. "οι. Ια: Ὡς Μοοΐν. ἰα α.5 ον Ια ρθτνς, δον μ5ωμο 3}. 

ἰκανον» μαον { ἱν μα νσα.ς ἰοδὰν ἰβϑθ» οἱ άθρο δι, ἰοοι κῦο πο δα 

ἐγοῦν κϑὴ «ἰδωιυοῦ ἱπμν (0. οἷν. ἑκὰς ο ἰπϑὰ οῖο. ᾿δαλθον εἶμι ον» οβαδθ ΟΣ 
βωυ μϑ μν βάϑμο ἂν, δὴν Β᾿θο ϑμθι ἰτανανα, Ἀδν ἔβαν τ ἰξαιριδν 

ϑαο δ ὰ᾽. δα "να. μας, ἰλα...5.5 ἰοδδαοο σύ δμο Νοῦν 

41" ὁθὴο ὙΩΝ δο τοιαςςς. τοοιδοδα! οἱ τόμλο ΘΝ ἐθῶν, ἰδϑαδ9 αν τϑμϑο 

δῶῶσοι ὁμαδνος τ. κ᾽. Ὁ πο Ν 5 ας δὴ οὐ τὔνϑι τος "15. το ϑΝ 

᾿καϑὥδδο (ϑαν. βορον ἰδιαθον ᾿ϑμαο ἰδασωο ἰδιεθυ ορθ εἶδα ῥαδαὸν δ ἸΝᾺΜΣ 
ἰξέλ γμϑϑος ὀρθὴ βμιϑο {ν ὀιδον ματι μπῶ, ῥϑαρο (}) καθ. φυτὸ ἡΐιϑο 15 δὰ. 
ποιοὶ Εϑο αςς 5} κατ θοῶς μῶν. δὰ ρορίωυ Ῥοαρν. Ἡΐ 9 μβοαϑο 

το Ὡς Μὲ οἷαι ας ΚΝ αο ροας τ σοθο ἢ βονθ ᾿, ΘΟ. 

κοϑὅνδδος οἱ τἰδωυροΐ, ἰϑμαο μῴνφοοο ς ὁ ἰἰδαυο !"»».,,ο1γ) μμοὶ . τ [αὐρθϑοο 

τ !οα ΓΈΤ.Ὶ οϑϑοςς οἱ μι...) οἷ.) λυ αφῦνο μως υϑοὶδθ . ἰμικοὶ Ιαυυσπο ο» 

οὶ δ σα σον ἰδω: 5 ῥοῦ ᾿᾿ϑα σῦν ὁ μιυοὶ ἰδιρς, Ὡς ὧδ μῳς ἰδβϑαυ 

εἰϑομχ ρέϑρμο δυίκυοο ταν ἢ} ςΞόμδοο βαγαον μοῦ) ατικ ὦ ἂς ὧϑ 

υυοῦ μϑϑθοὶ οὐϑ ον, δ μο υυσμϑ οἱ οὐδὲ. βοῦς ἡ λῶν τοῖν; ὅσϑοι οϑὶ ἰγοι 

μῦδς ον υυύοιαν ἔων.) ἐδ ἀο Οἰβ ΝΣ Αυϑοὶ! δ (ο. ἰδεύεϑν ιρᾶρο ο ᾧ - ϑοιδᾶθιρ 
λαϑῖο ἰβοιαν ὠ5}|5ο ὀδν. λό βαγαο οὐ» ἰδϑαιγ [ν6) ἕλῳς βοῶν, «99,5 «οὸ 
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ἰδμὲ βϑρθηὴ 616 50}}} πη Κοχουθὶ ὅον ΟΥρϑπίβίθη, αἴ6 ἄθι' αἰθ]6ὰ ΠΟΙ ππηρ; 
Ἰθῦε:, 85 δῖα Ἰζοῖι ον ομὲ ἀπ Ἰτοῖπο Ἢ ]]ΟΠ4θΆ], βοπᾶουτι 8116 ΝΙΟΠΒο]ιθι. αν θη 
δι Ἐπᾶο (ον ἼΤαρο ἴπνο ΤΟ 61" ΔΌΙΟρΡΟυ. πη τὰ οἶμον Ναίαν τηϊῦ Θοὐδ νογοϊηϊρὺ 
ψγορᾶθῃ. Ε πϑ]Ὁ ποθὴ δὺ8 ἄθν ΒοθΣ νου, ἄαβ 8116 Βὔβοῃ. τ Ἰῃτοτα Ὑαΐου, 
θη ϑαῦϑη, δυγίρο 8] Ἰοίάθῃ πιϊῖββοι ππᾷ ἅπο}} {ΠΡ 16 ρουΐηρδεο ΤΟΡου νοὔπηρ' 
1πσ θὰ [οἷπι οιηρ ϑηρθη, 

806. ««. Εἰ τὸ τῶν γλωσσῶν δομὰ χαριόμα ἐστι του ἀγίου πνευμάτος δηλὸον 
οτι οὐ δαίμονες τουτοῦ οὐ μετέχουσι, οὐ γὰρ γλωσσολαλουσιν ] ουδὲ εἰς δαίμων πασας 140" 
γλωσσας ἐπιστάται" πεπαιδευνται δὲ ταῖς γλωσσαις ὡς παλαιοι οντεξ ἐν τῶι χοδμῶι. 

οι αἴθ Ἰζᾶρ, συἱοπίοῦ 810} βορθῃ ΟΥΐρθηθβ. ΠΊθβϑυ θοπδαρίοίθ, ἃ Πξπποπθη 
ἐῶδομ τὴῖδ ἴπτον ΒΟΒμοῖδ πὰρ (ἀοὐέο5 ὙΠ16η. Τ)Δ8 ψιδουϊορὲ Επδρυΐαβ: ὑσοπη ἄθπι 
80 γᾶν, βϑβάβθομ 816. 81π0}} α16 οοἰβέίρθη σα θ6Ὲ; ὙὙ6Σ ππη 1 8]16π Ξρυδομοη τοᾶοί,. 
Βαβιυχέ ἀδυῖη 16 ἀπϑάοηραθ)α (65 (ὐδἰβίθθ. ἡ Πθθηὶ οἴποη ἡψαρᾶσ ἴπὶ (ἰοἰβίβ Βοροῦθη 
(5 γον (ον ΝΥ οἰβιοῖν, οἴπθπι ἀπᾶθυη (Δ5 Δ οὐἱ θυ" ἘΠτοπΐτιῖβ τὰ βοῖθοη Οἰδἰβξο 
εἰα." (1 ον. 13,5). ομ αἴδβοπ θη. βἰπᾶ α16 Πξτησπθη. δυιβρ ποτ πΊ0η, ΠῈΣ 
ἀδ5 ΤΠιοτθατα ΠΆΒΟΙ 5186 Ὀ6Ὶ (ον Τιάπρα ἀδὺ Ζεῖβ ρϑίονπξ. Τὴ δίἴπθιη 5 .)5Γ 8" γοθῃ 
518 πολὺ ΡΡΙΘΟΒΙΒ0., ἴπ οἴποπὶ ῬΈΡΒΘΡ πίομῦ τὈΠ180}}: (ΒΒ δύ οἴη (ἀδῦ8 ἄθε "]ρ. 
(ἀοἰβύοβ, 716. δι" ἴπ ἄοῃ ΑΡροβίοϊη ρον μϑύ. ὁ πη 816 ΡῈ. ἴῃ ΜΘΏΒΟΠΘη ἔθ ῃσθι 
απ ἢν ὙΠ Θβοη ἐσοῖθομ, 5ὺ τορι 816 ἀθτοὶ (85. οὐ πσθαρ ἄοΣ Ψοτπαη αἴ 
ΞΡεδόμθη, αἴθ. 5ῖ6 ρονῦπην β'ηἃ. 516 κθηποη ]οὐ 4116 ΘΡΡΔΟΙθη, ὅἄὰ8 ἰδὲ οἷπο 
Οπδάθηρθθθ, ᾿ν186. 56 ἀν (οἰδῦ ἀοὸπ Αροβίθ!η δὰ ἀδπ ΞΌ]1ΟΡ βομοητίο, Α1165, νγὰβ 
ποθ δυϊθυπὺ τ, ἰδὺ αθ6. Αποὸῖ αἴθ Ἐπηρ 6] σϑᾶθη ἀστοὶ ἸζγαῈ ἄς Οοἰβίος ἴῃ 
8]Π16π ὐρτϑοίιθα, τη οἰπιθπὶ Ἰοθη ὙΟἾΪτα ἴῃ βοῖπου. 

806. Στεὰρ νοήτὸν εστι παχυτὴς τῶι νοὶ εκ χακίὰβ συμβεβηκυια, 
Πὲ5 ΝΙονθηϊοεύ, ἀἃ5. Δ} ἄδπι ΑἸδαν ἀοὐὐ χὰ ΕΠ σθη, γον ταπηΐ πχανᾶθ, ΒοΔοαξες 

ἄδ5 αἴοῖτα ΚΤ] π ΒΠΙΟμου, ἀπ οἰποπι το] σοηδησίθη Τιοῖθ6. Κοπηχηθηᾶον Τιο  ἄρη- 
βοῃδῆθοι, 485 485 ΠΘΡΖ γϑι ἀπη]το]. ππα 1ππὶ 85 σοἰβύϊρα βοματιθη πηιηῦ! 1101} τηδομέ. 
Τίοβο ορίουξαμρ᾽ 5011 τιᾶπ ππΐον (6 θ6} πᾶ Αβίτοβθ δῇ ἀπ ΑἸέαν Ἰδρὸπ παπᾶ 
τὴν ἄθπὶ ρου] ομοη ἘΌΘΙ νοΡΌυθππθη: ἄδπη ἀαν ἢ τπδπ, ρδτγοϊϊρι, ἄὰς Τπϑὰ8- 
ΒΡΙΘΟΒΙΙΟΠΘ. ΒΟΠΘΌΟΘΙ. 

87. ὦ. «». Τῶν ξωῶν τὰ μὲν ἐξωϑὲν τὴν πνοὴν δμει τῶν δὲ ἢ πνοῇ ἐσωϑεν 
Ι κινειται τὰ δὲ εξωϑεν ελκοντὰ εν τῶι ἀξρι οἴκει τὰ δὲ εσωϑεν εν τῶι υϑατι εστιν. 

1)ὲ5 δπβονῦθ Ὑορβιβηαηῖϊβ ἰδὲ ὰρ, Ὠϊθ Ψῦρο] ὑπᾶ ἄϊο ἘΡΡΊΘα. ταΐϊξ οἷπον 
ΞΘ 6186. γϑΒο]ιθπθη θβοπ ἰπ ἀν ΘΙ Ἰοῦθπ ἀπῇ ἄθΡ Ἐρῶθ πηᾶ ἴῃ ον Τιαξξ απᾶ 
αἴθθοη ἀυγρο ἀθη Αἰθπησιιρ (65 Ηθγχθηβ, αἰ Τππρθη, ἀΐθ Ταιβενθνο, ἅϊθ Νά 58 
πα ἀθῃ Μαπα αἴ Εἰ 1ἢν Πιοθπ πούνγοπαϊρθ. ΓᾺ οἷα; ἄδρθροη ἀἰθ ΠΊβομα παπᾶ 
α16 ἄρτιροι ΟΥ̓ Ἀββου ον δέσμη δὰ νπιμαουυατο Δ οἶδα υοη ἵππθη; 65. ρἷδέ 8ϑθοὶ 
ΤορΡΡοΙνγοβοι, τνῖ Εσύβομθ, ΒΟ] ρθη, ΒΟ] κυ δύθη, ζσθῦβα δἔο., ἀἴ6 τὰ Ὑ αββον 
πη πῇ ἄθιη Τιδηα ΖῈΡΊ010} Ἰοῦθπ. Τ)10 ροϊδέϊρο Βοαθαίπηρ ἰδὺ Ο]ροπᾶθ. ΜΙ 
ἄθπι ἔπιβονθα Αὐθη πο] 8. Ἰ)ο σοι θοῦ δὲ 16. ραἰδεϊρο Εὐοπη 18, αἴθ. ἀ16 Ψου πα - 
γγΘ56}. ἅπι8 66} Πομ ρίαμηρ' Βατηπη6]η; αἴθ, αἴθ 65. ψγουὺ βἰμᾷ ππᾶ ροϊβέϊρ 16 θ6η, 
ΘΠ Δμρθπ 5016} 6 ΒΡ ππ πὶθ νοσι ἢ]σ. ἰοἰβίθ. Τ)5. θοβαρὲ ἄου Απβᾶγποὶς οβίθ 
γνοΠπθη ἴῃ ὅ(6ν ΠπΡῸ" ἃ, 1. ἀ6ν (ἀοἰδὲ ἔχ 5᾽6. σὰν ροϊβύϊροι ΝΒΒΥ Ωρ ΒΘα ΠΔΉΙηΘ, 
ἅ8 ὅθ᾽ Βομύμίιῃρ οὗθυ ον ΟΠ οὐθν ὅθπη [Προ ἐβέγα ]ο ὅον ΟἸ ΘηΡατιηρ,. 
Τϊοθοῦ Αὐοησαρ (65. 1]ρ. Οοἰδύββ θϑβιύσζοῃ ἰθ ΕΠΡῸΙ πᾶ αἴθ Ηο] ρθη. Ὅ16 
Τϑηοτθη. 806 ὑπ αἴθ ΕΎΘΥ]ΟΡ, αἰ ἴῃ ἄοπι ἀπταΠροη (ΟῚ ον 61}, ἅδη 
»  δββου", 1Ἰθῦθη, Πα θη γοπὶ (Π οἰβία πίοι ἀ16 ααῦθ οἰηρδηρθι, Εὐ]τοπηξηΐβ86. δα - 
ΖΌΠΟΙΙΠΘΠ, ΡῈΠΖ ἄΠΏ]10}, τσὶθ βἰ86 Ζ. Β, πολὺ 18 ΘρυδοῃθηρΆ))6 (Καρ. 86) δπιρίδηρθη 
Βαθθῃ. ἴθ διπρίδηρθι πὰ Κυα  ἀ6Ρ πα  υ]]οοπ ΕΝ: κοι θη. ἴῃς ἴπσοπι πδύϊν- 
Ποπθα ψοιβίδπαθ Τὰ κοππύπββθ, ᾿εὔπηιοιι Δρ6: ὩΙομὺ αἰ 65 ] ροπάο ροιϑυρο ΤῈ 
δἴπλθῃ. 

141 



[5759] 
Φ55 Ἅν ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

πϑιοδο δ» ὁ σιις ΦΦὶ νὸν τἰδᾶςς, μαΐο μετ ον ἤλα,. κοολανοςς μασρο 
βοῦς. ἰδοῦ ἰδϑοιαο ὡς αὐ «ς να, 369) μοὶ οὐδοῦ τ ϑομον 

τῶ 3 9 .9915 ἰϑινρ» ἰδέυο ἰδ Ὁ γα σϑο εἰκᾶν.» ἰΝϑοιαϑο δ. μοὶγ νοΐο,. 98 

δον "ἰ ρος. ᾿οον. ΝΟ «,ϑοπ μοπ) μαὰθ βαλῶ μῷ Ὁ, οϑυϑοί!, 

εἸοδδο 1589 Ἀϑ. ὕὑδδο (αϑμ5 δ Βδϑ. θολὸ «ιν ΔῈ. Ξϑομαρϑαϑ.. 

μα λας το τ ΟΡ «.λϑιθο ἰβϑορις ον μέϑω ἰδδαὺν δ ῥθο αν δ ἰλαχα μοὶ 

τως, α, -οομοδ αὶ [5||59 (99) οἷν. νόμος, Νυΐμμο θυ -- δ ιϑιυλθο αλλ. 

βιὸς α9 ῥο οδν θ ἰϑοιδοαυν ἰλοδο Νὰ λλου,. μον οοἱ . ὁμδυὶ ἤλαν ἰός μα θῃ 
βομοςθ ἰϑομαδιο. οἰγ.α7 οον ἰϑϑῦμθος βοο ένϑο ξῶϑο (βάν μοὶ τ ρὸ .μοΐῶδὰ 

Ὁ} αλδὺ ὩΣ. μϑίο. βοιαις Ιασρονς, 5) οι μα θομο }} 511. Ὁ5.ο ΟΝ 3 

μεθ ἰδβαὺγ Ἀν Δ ἀλλο. βάλανον οναλδγοΐα. «οοὐἱ ΝΑ. βοθνς μαοεθ ῥθ κὐϑθιδοΣ 
εἶδ νας δῶ ἊΣ ΜΒ ϑοος ἐκϑοο (δοοαλο κὰν : μ21|89 ἰεϑοῦν. οὶ 

ῶΣς, οὐλαν. ἰοῦ θὰ μολλ3) οοὐ ἱ Βα λο «οι κ᾿ ᾿θμα9 ὦ δο 

ταροΣ ἰμϑ οἱ βιοῦν. ον μοΐ ομλο ἰδαοο [οὶ ἰϑαδῶῦ δὴ λϑορ» ., ἰαλιϑο 

ΨΥ ὩΣ μμϑβο Ἄξρωουο .ὦ τ 9.5 μον ϑιμΩ τϑςς ἐμο μον. 

ἰαλθο δον Βοῦλοο, ρλα οἱ θοὸν μὸν. οἷς κα α μοὶ βῶλο ἰλομρας κὐ πὰ) 

ομθο ἰδιλου. ἰα,οο μον μὰς. βοσϑ ἰδῶ ᾧ ἰαθα ας ὀβναςν ϑλϑδν,, οὐλαν, ἰοιὴν 

μο οὶ ΔΝ ΟΣ ττοθο τ κυρ μου ῥο Δ ΟΣ τωρ. 9 {ι5ια ὁ ἐροὶ; ἰι5.ἷθ . ονουΐ 
οὶ μκὲμο ων ἰμαν μβϑ ὐἔμας δὲ ορ9 ὡὸ οἱ Νιρον ορο δ Ἀὦς νος, Μόν ΟΣ 

μυομο ορον"ο ονθανοὶ κὸν ομθον κϑδδν μοῦνο κλλβιρονς ΜαΘομβο ἰδμα  ϑὴ 
{μα οϑνϑο. ἱμδωο.. τὐϑὴν λα λϑμαο (οι. μαϑοον ὀμδυΐγ δ . ᾿οοὶ δου μα οοΣ 

κυ αν αθὺ μυὐοίδος. ιᾶς Μβοοῦνγ τον τωυοῦν ἰδϑοιθθου σον ϑδ» 

οἷς, ἀϑομεὶν Νὰθ οοιν «κθα ὅλο 13 δ 9} [υὐοίδο ον. ἰ οονΝΝ δ δι μοὅο μλϑϑν ᾿Ιϑα δῦ ο 
νος οἷς Μὲ αν, 5. ὡδοῦ ΐς νον ας οἷο, ἰμβααν [τα ϑϑλοῦ ΡΥ 

ι48᾽ ἰλούτυγο ἧμον σον ψδον μιδος 9} ψοίος . οἱα οἰ βαο ὡρορἀ ἰιϑαῤο. ϑομιν ἱκϑοὶ 
μοι αο Μν κκαν μϑοβοο ἰδ τοὶ οἱ ρος. «οὐδ ϑὺ ̓ ὥνομθ 4.930) μαουίο .ο5: 

ττῦϑ κΑϑὴς Δα» ΟΝ βὰς ὑν νιον ρο κοῦ κις ς μαγαοΣ υοῦ ἰδηβϑιοϑο ἰγῶν 

ϑϑροςθὶ θμαθ οἱ οδυλβατον σμυλ ἰκαϑαθυ ἰαοδρϑ μαιχισδοος οἸδυΣ  5ο Ὁ τ ββκκβθο 
90) μὸν το νοΐ . μοὶ οἱοοδα Σ. αν μον ᾿ϑοιμθ ῥὸ «ἡ ἱμαμαθο εἰν οὶ. .μομ 

«ἘΞ. (δλ.ρο70)} ὶς σοὺς δῖοι .ο Ὅοοο 5 οἱμὶβ) μμὴο δου. μὴ9 

ΜΩΣ (οὐόῆνο,, τραμο ἰϑακο [μοοι [1αϑινρὰν ϑῶνο τ κροις κοὐ} ολαβικθαις 
ἰγῶ ὩΟ »το ὁ οι }}} ἰδ:δυ) ἰλαϑονο βροαλαϑο ᾿ξ ϑ) ὉαμοΣ ἰολρμοο .μ» 

5 Ἀϑ.- ἰοον ς δῶ βαχο Μγὸ ωϑ Μγ ἰϑδμιᾶδο μαΐαϑῃ [ιαϑδγθοος ἐςεϑθῦ ἰδασμθ ρϑο 
ας τῷ μλὶ μαχλις) ϑϑιξοςθσοιςς μκ5) 5) οἱ οἰδαλβο .. 4350. υυοῖο 

ἰμαδο οι ἰϑϑιο.. μϑοϑιτν χὰ ὡς δἰ ν οὐ ααυ θοῦ μϑοδασο βυϑθο ας ὁὸ οἷδν ἔθ.» 
ἈΕῚ ᾧ οιοδοὶν σον μα λαιὸν. Ἀ. μοὶ τον τἰμοοὶ οἱακ 5.9 «μα ἶϑὶ 

βόδι. ὡγοδαὶ 99. ον μα ραϑν κϑιϑ ὶ ἰὸν μϑιαθ. οὐἱο ρυϑλν μαῦ 20) ᾿Μμ5) 
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8, ΟΣ ἂν τῶι μελλοντι αιῶνν ἀνϑοώπος θϑύυμιχος τοῖς ἀγγέλοις οὐκ 

εναριϑμειται οὐδὲ ἀρχὴν πιστευϑήσεται ὁτι ο ϑυμὸς ἀλλότριος τὴο ἀγγελικὴ πολιτείας. 

Ι Εν πηαπρ' κὰν ΜΠ] ἸΒ)βομῦτο δὰ αἰθ ῬυΪοϑίου αἴ6. Διο} ΤΠρῈ] ρμοπαππὶ 
ψογάοη. Τὸν ππηα 16 Π6 Ζοσπ 1δὺ αἷα ὙΥυὺ ον Πϑτηοπθη, γὸπ ἀθποπ 6Υ ΒΟΠ ΤΟΙ Οὗ, 
ἄαβ βἷο ψοροπ 1Π1Ὸ8 πη βίοβοι (ἀσϊπηπηθβ ἄοπ Ὠοηβὶ (οὐΐοβ δαΐσορθθθη μαθθη. 
6: Ζογην ῖσο ροΠὔσ! 4150 σὰν Ῥαρίθὶ ἀν Πδτιρηθη ἀπα ὙΠ τ ἸΠη6 ἴῃ ον 
Ηῦ116 σοαπξ!. Ζτ 2811 ἅθν Γπιρ6] σοιῦτε ὧν πίοι Βοΐπι Απίθθίθ ἀθ5, ΕΥ)65 
ον ΗσΠίρσοι ἴπὶ Τήο ., Μονη Πρ αὐσ ἔθη 1Π1πὶ ἀ6}} Ἰτοῖπο ΠΟΥ ΒΟ δηγοι- 
ἔγᾶποη, ἄββ οὐ αἴ ΟἸοάου (]νν, πιοθῦ ἰγοῖθ6.  Ὥθππ ἄθι" ἄοσπ ρομῦτ᾽ πίοι ἴῃ 
ἄοῃ Λαμαοὶ ἀον ἘπρῸ]", αἴθ 116 τα ὈΔΡΠΙΟν Ζὶρ' ἀπ ΠΡΘαμ Π10}} χαροάθηᾷ 5ἰμᾶ: 
»ἰἄνομξο ἀἸοῖ. πἰομδῦ, ἀπ Βοριϊπδεσίον (τοὐΐοβ" (88. 10, 19) ἀπ, Ἰυϊοᾶρ οὶ ταῖῦ 
αἷνό πα ἄμ] 101 108. 

89, Ψ" Εὸπ εν τῶι μελλοντι αἰῶνι ὁ ϑέος τὸν πλουτὸν αὐτοῦ τοῖς λυγίκοις 

αἀποδειξει δηλον οτι ἐν τουτῶι τῶι κοσμῶν μεροᾷ οὑτὸν πκατεχουσιν, 
Δ ομἄοὺ 510} ρόρθη αἴθ ἐρδνθ] μα πο Βομδαρίαηρ δι Ἰὐπιποτηϊλπθι, γεν θοσέβοη 

Βοῆοπ ἴῃ ἄϊοθβουι Τιοθοπ 16 νο] πάθια οὐ ]Π]1οῖιο Τὐτ]τοπη ἐτιῖβ, τσ σι σοι 16 ἐδνίοιτο 
Εοᾶθ ον ΘΒ] ΠΙΆ πον νὸπ θυ ΟΠ] πάππρ ἴπ ἀἴοβον 61} ον [οἄθη. Νοῖπ, ἴπ 
ἄον. χαϊκι εἰρη 61} ΜΝ] (οὐδ᾽ βοίποη δι οἰιθασι ἄθη Ὑ ὀνπατ  ἔνγοβο ἴῃς 8116. 
ΜΟΙ οπάσπρ' κοῖροη, ἴῃ αἴοβου οἱ. ἄθ5. ΤΌΟδοΒ. Παθοπ Ὑγ1 ππρ οἷα ΒΕΙΟΚ γοη ἴΠππὶ. 
5'ο βοινοὶρῦ Ῥαῦ]αβ: , ΣΟΥ ΚΟΠΠΘΙ 68. ΠῸΤ Β  οἰσυγοῖβα, ἀϑπη Δ0 ψοσο ἸΟΘ 65 
οὐ κοηποη οὗ. (1 (ον. 18, 15) πα Ἰοῖι Ἰ8]00. 65. ποοῖὶ ποῦ Ρουθ. ὑπ ἰγπ ποο} 
ποι γο]Ἱδπᾶδὺ (Ρ.]]. 8,15). Τὰ ἀδν 'Ῥαπΐδ θα ρίηρθι Ψ1 ο] ΘΙ ομβαπι οἷπ ΑΠπρο] 
ἈΠῸ νονμοίβοηθη Οἴου  πν σἸδαθὺ δα 1 ππα βοιὰ ἀατο} ἀθῃ 10. Οοἰβὺ, ἀον 
γουμοίβοι τγ81, 485. Απρϑ] ἀπβτοΒ ΕΡθ68., νυβΙθρο]. οὐο, (Π}0}. 1,141. 

40, ." Κλεις τὴς τῶν ουρανῶν βασιλείας ἔστι τὸ χαρισμα πνευματικὸν ὁ τῶι 

μοι τὴν τὴς πνευματικὴ ϑρησχειας θεωριῶν τὲ καὶ τὴν ὃν ταῖς φυσεσιν διανοιαν 
καὶ τους πέρι τῆς ϑεοτητος λογοὺυς ἀποκαλύπτει. 

Αὐβίοραπρ' οἶπον ΚΠ  806116. Ἄν α16 ΒΟ] 1556] ἅ65 ΤΠ πη ΘΙ σοῖο 68. ον μα] θα 
μα παΐ 810} Μοὶ ὈΘἸκοτημιθη 61 [θπ6 ρϑηδπηΐοῃ τ ϊομθη ΒΟ δ ΖΘ; 50. ὙΆ7 68 τη: 
μοὶ Ῥοίσιβ ὑπ βο πο βρ]οιοιθη, (88 δνγοῖβῦ 485 (ἰδβίοῦ νοὰ ἄπ ΤΠ ΟΠ6. τὲ ἄθη 
ΤΊοσΘα. ἀαυίη, δπῇ (δ. ΣΙ ἴπ οἴποι Ββρέξονδη ἸΚαΡἾγ61 χαριϊοἸζουγμις, 16 Εππο- 
ΤΆ Π8 ππ ΔΘΒΑ]]Π Δ πον αβο, αἴθ αἴθβθι ΘΠ] 1556] 6. (Ο δἰβύδβρδθοα ἰού Ὀοβίύχθῃ, 
β'πα γομ αθβομ 56] ρθη (ΘΠ ΘΙ πΙ ΠΊββθτι ἃ 1150 ΒΟΒ]ΟΒΒΘΗ, 

41. [. 0. Χ. πρὸ της ελευσεῶς αὐτοῦ τοῖς ανϑρωώποις εν διαφοροις ἑικοσιν ξιρανὴ 

εν δὲ τηι ἔξλευσει αὐτοῦ ἐν τὴν του σώματος αὐτῶν αληϑειαι ὠφϑὴ αντοιρ. 

ΤΠιΐοῦ ΟἾν. τπϑηῦ ΟΥ Π16 ἴῃ ἀθΡ Μεγοϊπίριηρ αἴ6 Οοὐΐποῖς, τὶ ἰπ ἀ6Πι 
ΒΘΠΡ χοῦ δ: οοἶπον δῦ 6. Ηδυν, 4. ΟΠν., ἄθτοῖι ἀθπ 81165 ἰβὲ" (1 ον. 8, ε). Εν 
νγοπᾶδὺ 5101} μ]οῦ ροροη 16 Ἰζοίσον, αἴ ἀϊὰ προσληψις Ὀ6ὶ ΟἸι», υααύγοιξοπ ἀπα καί 
ἴπτον οἷα, δ οσάου" οὐδν οἶπθ,  Θυν δι] πιο Ἰδῆσθη, ὑπ ροροη ἴα ΑἸ ἐπ ρῸΣ 
468 Νίαμϊ ἀπα Μδτοίοη, αἴ16 γοῖ οἴ ΠῸ} τη ΘΗ ΒΟΒ]Π]Ο6π Θομοϊηροβία! δ οὔτ τ τ ΠΟ] 165 
γδβοι νοᾶθη. οι ἄρῃ ΗΟ] βν τζοι ἴτὴ ΔΘ ΒΟΠΘΏ 161} ΟἸΘ ὈΔ ΓΘ. ΟΥ’ βίον τὐϊῦ ἄδα 
ψαΐον ππᾷ ἄσριι (ἀοἰβίθ ἴῃ γουβο ιθάοποι (ἀσοβίμ] ἔθη. ομπθ Ὑ  οΒθη, ΔΡΟΣ Ὀ6Ϊ ΒοῖποΠὶ 
Ἰζοιηπιθη 8 Βπιᾶθ ἀδν Ζ 61} Θυβο 165. ΟΣ πὶ ἀ6πὶ ΝΘ βου] οἰ 06 πο} 461 Ὗ το πραηρ 
ταῖν ον ΝΙθηβομοππδέαθν πὰ ΝΓα θυ! οῖθ8: 00. ψψασὰθ σι ΘΟ ΘηΡρδν ἴτπὰ Ε]ΘΙβοπο" ππα 
Ὑ78 Ὑγ16 οἷα ΜΘμβοῖ (1 'ΤΤΊτη. 8, 10}; γοπ Βαῖπθι' ΜΙΘηβ ΒΗ οἱ ρ]} ἀδ8 ουδ: ΘΟ ΠΠΟΤῸ 
ἀἸοἢ δα 1. τ. δὰ8 ἀθα απο Π)δν 45" (11 ΤΊπι. 83, ε). 

42, ψ" ΗΙ εκατονταπλασιῶν ἀνταποδοσις ἣν ἐν τῶι ευαγγελεῶι αὐτου ὁ κυριος 

ἐπηγγεῖκεν ἢ τῶν οντῶν ϑεβῶρια ἔστιν, ἡ ὃὲ ξωη αἰώνιος ἡ τῆς ἀγιὰβ τριαδὸς ϑεωριαὰ 
καθὼς γεγραπται" αὐτῇ δὲ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ νὰ γινωύκουσιν σὲ τὸν μόνον ἀληϑένον 
ϑεον καὶ ον ἀπεστειλαὰς 1. Χ, 

Αιπιππᾶϊπηκοι ἃ, Κι. 08, ἃ. ὙΥ185, χὰ Θὔμηρσθα. ΡΊΗΠΟΙΟρ.-ἰβέογ, ΚΙ, Ν, Εν, Βαπᾶ 18,5, ΟῚ] 

ται" 

δῶν ἐμυσάκσαι πὐσασινδο. ὦ 



900 Ἅ. ΠΒΑΝΚΕΝΒΕΈΠΕ, 

μῶ οἱ ονοιν ϑδοΣ οἱ ἰδαν κο αι Ν ιν οι δος κϑδαν οὐ ς ὀμδεὶ 1.86)» 
ἈΔου ο αα, ἡ μαν ον ταις μὰν ἰομδν αΪ δυΪγ γϑαδι ον ΚΘ) 
ως. «οἰο ἰμον. τΞα ἰδέμϑ) ιοόΐα. οα οϑο (Θίο "᾽ . Νο. ϑοὶδ θοὸν δα9. οὶ 

πορπ  άυδο ἰδορπ μος ονος [πὲ οὐἱ ἰμ9. αϑβὺ υὐμαθοο ϑθθοο.. μα θοΣ 
οδδυμῶνο οὐβοιὸς. απωΐο ορο 5 αὐϑαν ο9} ψῦοΟ) «αΟὐὶ [150) Ιυϑαϑυ 

μὰ ερβκρσῦο [ἰα.λα 53}) ομϑ, ὁ δυ μβαλας ||} Βαλας γ» μὅοι; μϑῬο!ν . μέραϑοῦ 

: μα ϑαϑὺ [αλλ α3ον (2) [καλοο ὼο ὕδσου ἰδανμο ας δ ν ἢ.γ ΟΣ μον σσ »5. 

᾿δἘ ΟἸΒΙΝοΣ, ἰβογόμοο νοΐο σου» οὐἱ ῦςς ὁμδ. μον ὀδ οι ὁμδοΐ γρο 1: 

ἰμον ἰδαϑιρου. μοὶ ϑαον, ἰδ μϑ οἰδϑον. ὀΐς ἡμαλο κθὸ εἰδῖο ὡσϑὴν 

εὐρ5 Μὲ ρα γο" γα ἡ ϑδο ὁμας μβοο τ βθααὶ, ᾿διοὲὸ ὁμαῦ; Ξαοοϑ. 

ἰυοῦνο ἰμθῶς, οἷς δὺο ᾿ϑλοιπ ρου ον εἶδον ἰδοῤδίέλογο ἰδ ακθν} 'νδδαϑο 

μοὶ ββὸ μρο 5 μα αα, υμβὸ οοὶ κῦο. οὐ αὐοοιὶ μμο ἴθι) ἰδ Ἀ5.- 

βοωιδ σον μμὸ οοὶ το γοῦν νοῦ μμοο εἶ μοο οἱ μὲ ὡς 

βββαοο χὰ. μβο οἷῃ5 μβὸ ρωςς ᾿ϑοιεθ μὰϑ ομασ. ἰμβ) οἱδα οὶ «ϑίο .ἰγῶςτοο 

τ. "νας. ον ἈΝ, »ρο οοο ΟΝ ΘΟ) ον λα. μοί. τἰοῖῶν οὐγϑ. 

τα βιὸς. ὡς ἰοοι μ΄. ρτθο ᾿νοῦ ῥο Νωυδα. ἰδ ϑοβν9 οὐ θα) ΕρῚ 

οι δὲ. μαϑα ν-οὶο τῶν Ιωοα. μὶ ὦ] 5} οὐ». μοὶ} οοΐ». "᾽ "» ΩΣ μοῦ. 

δ τϑο ἰδ ροθαῦ ἀδοδο [(6.95} .ὼ5 . σον ὶ μὲ δ ὡρο «νόμο 9 

ὁ ὍΝ. «οοδ οὶ; σον τ αν οόγδοο ᾿ς ον; βόορος . ρος, ἰδδιρ ῥοὴ ἰωϑϑδ 

ἰδδθο βέϑ [ον οτος. ὁδὶ δια υλϑϑο ωλϑὴν [αν οβοιαιο βραϑδαο 9 
ὁ}}}}} -ορμϑο βμδοφο μος ἰβμϑ τ Ὁ .}ο. βου ἰμν ἴσοι Ἀγ ὄμϑ [ιϑϑοὴ -ϑὶ 

εἰοον ἀἔοαλο ὁ5 μηραϑ :5.55 ἰμββιβρα ἔραζοῦ οϑὴῦ ομ ρα ο ἰδοῦ. Ἀας ἰδβαν 

ον τ ιϑομαθιιτν [κϑλον ἰδαλκο [Δα στα. ἀϑυλοὶ  {ΠοὐαλοΣ ἔρον χαθοῦν κοΐ ϑίο [κ99}} 

143 οι. ΘΟ]. [|ο τ τϑοιδοεϑν μμο μαδόὶ οοὐ οὐ. πο ΟΜ, ᾿. 

ὅϑ5 «οομδοΐ μὲ Ομορθ ὡς (ϑο5 μβϑθοΣ οὐ ἰδαορθ οι! οδιδοΣ λΔὰ9 Βοαυδ. 

ἰοᾶωγ αξρο χων μμαυο τὐϑὴν μαῦ. ϑομαροαϑὸς. ἰδονυουθ ον, ὁρκα5 

γοὶ ΟροΣα μέραις ἴδον ον. πϑθο μὰς οϑοι, .ϑοῦν φϑροῦ τὐνΐν ΘΟ 
μαϑαϑ ὡς σοὺ (,6 Ἀπ ονοι. οἷον ΟΡ τ αῦο ϑὸ γον Ῥο 

-Δαΐςι ὧλ50 «οἷο {] . 5. ἢ) ιϑοιβογομο Ε] μαῦρο 15|..07) «οι α 3.530) 

ἰγῶν ὅμϑο κῶς ἰοὶῦ . ορνϑν ἰοδὰν ὁμασ ἔμαν τιον. οϑαβοῦ θαμςς οὐ ΔΘ) 
δ ϑομδ 9 (τα λυ ιϑοηασδν Ἀκόο τον οὐἱ βοῦν ἐομο 

εἰϑοῖν, φαθροῦ τα] μον ς ἐλ μοι ̓θίβου πορο «μας (5,5... ᾿ϑμα γοὶ ἰγβῦσθα 
ποθ ἔν ὁ οσοςς λαὸς σομλο ἐμοί εἰν μοὶ μοι, μμαα.. ἰδαϑυλοΣ ὃν πϑϑϑοο 

Ἀν αμϑΣ «οϑμοδ σοῦ» ιϑῆαϑο ἰδλλθγο ἰδ ρος ον «νὰ. λαῦ5 οἱ ἧμιν. ϑαῦδανῦ 

νὸς. Ἂς ὥοο ϑροιν μθθοθα δΝυὶ ἰοβν μ οἷν ἐγον -- μος. «οοιδαβο «ϑοριθ 
κω σρο Ὁϑὴ οἶδδο «οϑῦν κὸν βο λοις, ομο ἐδοὶ τως Ἰαςςοοὶ οὶ ἃ ΤΑΙ 

«Ὁ ἰλαχ ομον μον. οι αλθδιν σα. λδυς μον, Κμοο. βαϑα ἀν ᾿ϑϑλὶν κϑ. 7839 
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Νοῦθη (ον Ἐν ]δττπιρ οἴπου ΘΟΠΡῚ 506116. Ἰυϊπρὺ οΥ οἷπα ΔΓ Δου]θσππρ ἀΘΓΟΥ, 
ἄϊα ἄδη ϑολπ τιπᾶ ἄθη (Τοῖδὲ Γι Ο ὁβομῦρία μα] θα πη θοΙα ρι, 40 βἴα βἹοίομθη 
Ὑ οβθπ5. παῤ ἄδιη  αΐον βδπα, Το πη αἴὸ ππηου. ]εῖρ6 ΘΙ Ομ παπρ ἄσσον, αἴ αἷο 
Τάθυο ππᾷ Τὸν Κοππέμ!5 (]}. 8160 νου ροζορθη Πδοπ, 1δὺ ἀϊο Ἰυν]οπη 15 405 ΚΌνΡοΥ- 
Ἰΐοποη 1 πᾷ 685 ΤΠ ὔν Ρο ΠΟ 6 π, νγ6 1} α16886 Τίηρθ ἄπτοι αἴθ Ζ8}}1 Ὀθριοη σὺ 51Π6; τη" 
ἀἃ5 οσίρο Ποθοθη ἀδροροπ ἰδὺ αἰ Εὐτθηηὐπὶβ ον ΓΤ Ιπἰ δ, ἀϊθ, ᾿ῆνοπι Δ θβοι. πο 
ππθοργοησχῦ, ἴον Ἰδᾶον Ζ8}1 ἀπ ἴμσοπ ΤΠηιξουβο ϊθᾶθῃ βἐθῃς. Ὧϊ6 Ε]τθπηἐπὶβ 
αἴοβου Τυϊητ δ δύ πϑο ἄθπι Ζθαρπῖβ (ον Ξομ τ Ὁ 485. οὐρα Τι θθη. 

48, ." Τίοθου (οὔδηϊου οὐἰδαϊονῦ οὐ ἀσσοι 465 Οἰδϑίοιὶ Φα,κοῦ: 

Ἡ κλιμαξ ἣν ειδὲν Ἰακὼβ ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν ουὔρᾶνον καὶ ὁ κυριος 
ἐπεστηρικτο ἐπ᾿ αὐτὴς σημείον τῶν δυο θεωριῶν ἔστιν" ἢ τῆς καϑαροτητὸος καὶ τῆς 
σπυπερβολὴς τῆς γνωδεῶς μα γῆ. () 

[6 51181}} τη ϊΐββοπ χα Βοιαπθη τπγοσάρη, ἀϊ θη βομπ ἀπ ἄδη (Τοἰπὲ ἀαΐον αἴθ 
Αἰ βομδρίε τϑοῆποι; ἀθπη ΟΟΥ ΗΘ ἰδὺ (ἀοἰδὺ πᾶ οἴπον ἰδ ἤθυν 4. (ιν. ΠοΣ 
γαΐον 15} Ηφδυν, ἄθππ: ,(0]ἸΘΡ ΗΘΡΡ Βρτυδοῖ: αἀα δῦ τηοῖπ Ξομπ" (ψ 2, 4) πηᾷ Ἦοεν 
ἰδὲ ἄν Ξομη ἀπᾶ Ηρθνν δπο} 6} 16. (ἀοἰδὺ, οἷα Ηθν», ἀγροὶ δηροθοίοίο Ῥουβόποῃ; 
δο αἴ ΝΙΟΠΒΟΒ οἱ (65 Βομπδ5 ᾿ἰϑὺ ταϊῦ 1Ππὶ σαΒθτησλθη ἴπ οἶμον ῬΌΡΒΟΙ οἷπ ΗΌΣΡ, 
ἄν βϑόμη, ἄθππ: ο(ἀοἱὐ παῦ αἀἴθβθη γοὸπ Θποῖ. μι ἰςσθαχιρίθη «{65τπ|8 σὰπὶ ότι ἀπιὶ 
Ομ τῖβὺ ρμοπιδοῖιθ" (οὐ, 2,56). ΕἾ δῦ σαθρεὺ {{π1 ἀπ 'π αἰ πιο γὸπ Ηξπάοη 
βοσηδοιίθ ΒΚ πηι 8. οἰπροραπροι, 8116 ἀπᾶνομ ον  ἔξνγθβοιι ἈΡ6 1 σοι ποι ἀπῦοι 
ἀον Εδδίθ. ΝΙΝ ἅδη Πηροὶπ ππέουβιβ]ξο οὲ αἴθ χε ρ6. Ὑ 61}, βοπάθνη ἄθπι, 
ἄδπι ον ροβδρή, ῃδῦ: κἀπὶ Ὀἰδὺ πιοὶπ ϑόμη, ποὰῤ Πδ06. ἸῸΒ. ἀἴοῖ σοχθαρθ", δ᾽ δῦ ἀδ5 
ΠΡΌ (88 ἩΟΒΟπρτι οβέουβ ἴπι ἃ, Τ. 4Φ6405. ροβομδῆνηο Ἂ ὁδὸν. ΚΙσησηῦ ἄστοῃ 
Ἡοιμμοῖν υπᾷ ΤῸροπα γοὸὰ ϑίαϊε σὰ Κἰαϊο ἴῃ ἀον ἘΠ]Κοπη η18 ὈΪΒ 65. ΖῈΠῚ ὉΠῸῚ- 
Του Βο]ΙοπΠοπ Ὑ Θθοι ἀθ85. ΑἸ δοϊιβύῦθῃ Ἰχοιητηῦ ὑπ ἴῃ βοίπομι 1.10 }Ὁ 50110; δύ. 

44, (νον. Ζάββατον ἔστιν ᾽ησυχια (γαληνη) ψυχὴς λογικὴς ἡτιβ πεφυκὲ τοὺς 
τὴς φυσεῶς ρους οὐ παραβαινειν. ᾿ 

Τὰ οἴπθηλ ἐΡ ΠΘσθὰ Καρ ΐο 1] Βαθοη τὶν αἰ Βοδοπίθηρ ἄο5. Βδθθαῦθ σαρ]οῖοα ; 
τοὶ ἄν 65 Εροϊΐαρθ απ (6 ΡΥ πππηρ (68. ΠΟΙ σβαοποηᾶθη ΘΔ] ΒΟ πᾶ ο.5 
ἸΠΑΡ ροβίο ἢ], 50. θΘνδασοα ὅπ} ἀϊθ, αἴθ ἥμρόῦ ὑαροηα παἴθοι. Λα Π6] χὰ ἸΘΠῸΥ 
πϑί ἀν] ποθ η 8. ροϊδηρὺ βἰπᾶ, 4ἃ 16 586616. 5'οῖ νὸπ ἄοσιι | ΤυΔίβομοη πϊοιῦ τη θην ν43" 
ἈΠΙοοίκοη θὲ, 16π6 παι σ]]ο 6 Οταάπαμρ απ ἀθονἐνοίθη πϊοιὺ ταθιν 416 παν] 1116 
ἄτϑηχα ἴπτθβ νου πέσοι Δ οβθηβ, 488 ἀοὐῦ ἴπ εἴθ μοὶ ον Βομδρίαπμηρ, ᾿ἱποίη]ορία, 
ΒΟΠάουπ Δ] 6 516 Βουρ ] ρ σὰ ἸΠτν ΒΟΠρΊτοΙῦ ἴπηθ, 

45. Ῥ" ν. “(ιν ἀγιαν δυνάμεις χποϑουνται τοὺς αὐτοῖς ϑυσίιαξοντας διδασκουσι 

γὰρ οτι πάσα ϑυσιὰ τῶι θεῶι προσφερεσϑαι δὲι ὡσπὲρ Γεδεων καὶ ΔΙανῶξε ειρηται. 

Ἐπ᾿ ὈΘΙΟμσῦ ἀπ θεν ἄση Τα ου βο]ο. ἴπὶ Ηδπᾶθ]η ον ἘΠΡῸΙ ἀπᾶ ἄον Ὠᾶ- 
τποθθη ἀπᾷ ἸΔου]οοὺ σαρΊ ἢ}. ἄρῃ Ἰνυύαῃ ἀον ΟΥ̓ σοπϊβίθη, ἀ16 Πδπιοποη ἰἄύθῃ 
ἄρῃ ὙΊΠ1Θη (Οοὐΐο5Β. (οΥδᾶθ δὰβ ἄθηὶ (ἀοπδηπύθη ρϑιῦ ΠΟΡνΟν, ὅδ 516 ρΌΡΘΗ 
Ουὐνὲ εἰπᾶ, ἴμππα ἰδ ἘΠΡῸ ταῦθ ΧῸ]]6ὴ ἀπ 1μπὶ πίοι ἀΐθηθη τυ αἴ Ἰύηρ], 
Τοππ αἴθβο μαϊέθη 16, αἰ ᾿ππθι ορίθυτι ἡν 0116, α]0 ἀπα βασθπ 1ῃποπ, 81105 ΟΡ ΙῸΥ 
πορίησο ἀοὐῦ 4]]οἷπ; 50. ΠᾺΡ ΘῚ. βῖ86. 68 Ὀ61 (Ἰάθοπ ππα ἄθιι Ὑ δίθὺ Βπβοπβ ρϑιηδομῦ, 
Ῥάρόροι αἰ Πἤτποπει γον δπρθη {τ βίοι ΟΡρἕδΙ 8116 Αὐσὸ: ,βῖο βομ!βομξοξομ 1110 
Βόππ απ Τδομξοι ἄθη ΠΕπιοποη" (61. 82, 55) --- Ορίον, 16 πίοιὲ τὴ] Θοὐῦ ἄδτ- 
βοθυϑοῦῦ πογᾶοη αἰ σο! Πδχὰ ραβὺ 8ποι: (85. Μ11 10} αἰν ροῦθπ, γ6 πῃ ἀὰ 
τ ον ]15ὺ ππὰ τὰϊοῖ δηρθούοϑο" (ΜΠ, 4, 9). 

46, ." «(νι τεσδαρὲς ἀρχαν σημαινουσι τὰ τεσσαρς στοιχεια χαὶ τὸ σχεῦυος ὁ 

ὠφϑὴ σημαινει τὴν τοῦ κοῦμου τουτου παχυτητὰ τὰ δὲ παντοια ϑηρια σήμαινει τὰ 
τῶν αἀνϑρωπῶν ταγμάτα. (οἴ, Αποοᾶοία ρυ. δά. 4, Οἷιν, ἍΥ01: Π1, 167), 

Τ᾽ 



ηῶ “Ὁ ἣν, ἘΠΑΝΚΈΝΠΕΙΜΠΠ, 

δοο αθ ὡοορ ἀνθ ἰμυῦ ἰομν σοῖς. ον «᾿αιλῖϑὺ λάλον) οἱ εις 5) 

ὐϑ. βοαρῦν ὁ μι 9 υνοῦν ἔμ ον. ἰοδβαλο, ὠοοξᾷ 9 νἱ Βοοῦ τὸ -οὐὴ 

μϑαϑ ἔμ οὐ μας κοϑν ἰυϑνϑοο υνοῦν ἰκκῤδ βαζυνιν οὶ μον Βθαο οσϑῆς ᾽ὰ) 
᾿43ἢ . κὐον υὐοὐν Οὐοῖν ὡς ὀβν. δς ο εἰδῶν αλλο κρθον μὰς Θυ0 0). «5:θι βαϊϑο 

ιϑοιϑρο Ὅδιο (Ὁ. ϑθο ὑγορο ἔγ αν οο]ο κθιλθθο, (ϑομιαύαθ ἊΣ. ἴον οἷο 

εἰας ρίαν μοᾶρο κυυομμσο τυυοῦν κἀς μα κυτδδϑον [ο Μιίμδο.. ὥϑοον 

«ς Ναὶ» καὶ ς ἐς οὐ» ἰβάσ .9 ᾿λβδίο. βαρο .ῷὉ υῦομροο μηδναϑ. τὸς δ ᾿Ὁ 

τ τόσθ οραδοῦΣ τἰλυυοῦ ᾿ἰϑὰρο ὁ δαϑν λον ροου, κυλν ῥλασο οδωοιθ 

τλϑῦο ἰμανιδῦοο ἰ ον ο.5. Δ. οοματξαθ ἰασρο οΣ 5150. οὐομλοῦν ΝΑ βοδ, 

μα ἰσδα ἴον ὡς ὡς ἡροου. μήλαλο βοᾶροο ἱδωυυοῦ ἔμ ς΄ θοὸν 

δ ἰδὼν ἔλιον τον νι ὁ μὸ Εν [λα ιλα. ον. ποιοὶ [(690.55 5.5. θόλο ῳϑϑὴ 

μον «οοῖι εϑαϑοο σον κῶνοι ἴον ο Νοϑον ασομο νον ἰ}} ἐὰν πο ἢ οὐν9 

ἐβο Ἀδιν σρέέθου ἰκδὲ. ἔξϑοῦ αὶ βκρο (ομαϑΣ λα 5 [αγαο υνοὐν μ»"ωμο μῶν. 

ἰωο 'ρο να ν οὐ ὦ ὰϑ ὁ ρὸ Π» ἰθδμαθο [α 15.6.9. βου οὐἱ μλο 

Ὥνδῶο [0 1515 ὥοὺ "ο΄. οὐμα. αϑδδλον. ο οὐ βϑνον. βοῦν. οὖς ᾿ς οὐοο δ 9 

μαι. οὖς ωσο5. 5. οὡς μόσο οὖο. μς.5. οὐμα )μβϑοο «μα μϑαθωα. 

οἰνατικ  ὡο οϑι μὰς ο. ῥλάέαθοῦ ομορο “ον. οιοδυὶ ἰκϑοὶ οὐ γ ϑο.. ἰροϑῶϑο 

μμδναθδνν ἰλαιοι 5. ω5. Οκαϊο μλϑὴν μα᾽ Ομϑαλ δλὸ ἤοϑμῦ οο᾽ οὐ οἱ. ἐϑο 

μᾶδδιο βοοι μα. ϑδορθοιν υὐοῦν ἰδ ἰπαρσονς βοροδο οδϑον βαδδος τ μοοι ἰδ ὁ 

δα μποῦν γοίο  βαϑοῦ δ 15ὺ νοῦ Νὰ ῥα μοι. Ὁ δ, σϑο Ιιο᾽ 

ἰβαοῦυδοο μὰς. Πν. μοὶ ἰἴϑαωο ἰκοδον αν αθ δ ῥοο μοὶ βοδϑϑ μαῦρο ρνϑιρο 

4. ὀβδϑϑ δον Βαδονθο, ἰδμα εν οὶ μοι βαδονο ιϑομαροασῦν, ἤδιϑδο ΜΠ. κϑομϑο 
ιν ονονς, μοίο. κτλ ὠϑίο μὲ. ἐῤ9 ον ὡς, ΘροΣ μὰς μοὶ. ἰδ τοῦϑαθο 

λιν ἰγον. καθὸ ὀδο, ρα μα ἢ αϑίορυο ἄδβος ἰρυσον ϑδυλυΐο κῶς. δ. κὸν 

ιαϑῦ βμμὸ φορπν ἰδ ἰδ ἐν νι αϑυ ἰδαλοιν «Ὁ ᾿ομα) Οὐ ϑθοο. ἰραραβιϑο 

εἰδωσρυΐγ ἔϑμαο ἐν δὴ] αἱ τοομαδῦαθ σέβς ἰξρ βασϑδο Νὰ9 Ἀδο, μα. α5.5 

«οδδιέοον ἰδίων αν, δου, μυρῦλο φομσέδναϑο ὐόσπβο ον οὗν ο 

Βαϑιο .ἰοϑν ἰδδιμθοις, οο λας ὅ μῷ ον Βαροαῦ Ὡς δι9 .οὐ55. "5 Βαροᾶπ9 

ὩΝ το ρου αὐ ιν μας ὁμαϑοῤ οϑαν ἐν «οῦῦὨ «-οὶ ον ὥοϑο 

ἰδϑαν ὁμδοΐγ δὴν μβαϑοο βνανον ἰδο ἐν ἰδϑαν οὶ μος. μοὶ οὐδϑοος, ὀν ῥϑμδο 

ϑδνδοοο : βου ῥάσρος. Νιόϑθοῦ ἰδίλοο ἰδοῖν μὰς τον ἔχοι τ᾿ εὔμαν ἰδϑνρῖ 
μοί δαιϑιαὶ ββλάλον τοῦ μυμο ὁ Ναρο κο τἰδνδικν οὐ ἰγοῦος . «ϑομο ρόαι, ϑομϑῦν 

δα ἰγϑ) παϑο. ὄμδο ὥρ 1} {57 ον. ὀῶν. Νὰ-ς ἰδα ὁ ἰδλλο βοβοΣ «κο ὀιδδν ῥθο 

μαὴ υἰθραιο ββάμαοῦ οιβαὺ ὡὸ ὑλαξθ αὐοὴ οὔνατν αν Ἶο τ ιοϑαν, αΘ μοι ᾧ πσϑΣ 
ϑομδ μά δὰ Νὰ ἰϑομϑοο μάνα «ϑϑμδο ον μμϑοίδβ μο κοῦ 

τΡθο νυ ΚΣ εὐ. ϑθομ ἰδδν ,οοβνο μὲ .κῤν.δκ. Νὼ [0 μόδα Μ 9. ν ἰλαυρααθ 

ΜῈ οἰΝαλοο ἰδοεθ ᾿νομυ δον [5 ϑύρανς, ἰδοῦ ἰπμαθν « μον τοὶ ἤγθ) 
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Ἑῖπὸ Εν] ἄνπηρ 405 Οἐβίομίοβ Ῥοίτί, Ὑ78ν ἄϊθ Β ΘΒ 5561 ἀ05. ΗΪπιπι0]5. Παί, 
ψνο Ῥοίμαβ, Υὶρὰ αἴθβον Ὑ βίου πιπᾶ 1 ρὸν Ἐκ] σαπρ ρον ναϊρὺ. 

47. «"" «. Πρὸς του τίς λέπτα προβληματαὰ πνευματικὸς συγγριίροντας ὁ τοῦ 
ϑυμον διαιμῶν νυκτὸς χαὶ ἡμερας πολέμει" αὐτὸς γὰρ τὴν 1 διωνοιαν τυφλουν εἰωϑὲ 
τὰ καὶ υἱπούτερει τὴν πνευματικὴν ὥεωριαν. 

Ασομ ἴον ΒΟΙΘμν ΟΡ ππ ἔρον ἄας ΤΥοΐθοη ἄον Πβποπθη πἀπᾶ ἴπτα Ἰζ ἐπι ρα 
ΒΟΡΘΠ ΠΗ8, ὈΘΒΟΠΩ͂ΘΥΕ ὙγΘὴπ ψγ 1 {061 Βοιβίϊσο ῬΡΟΌ] θη χα Δ]ΠρΡΘιποἴποη Τιάογαπρ; 
ΒΟ Ροῦθη, Παππ ταΐδϑιι 516 ἴῃ ππβ ΕΠ ΠΟΥ πΠρὍα. ὙγΆ ΟΠ, ΒῈΟΙΘη πὴ5. χὰ ΝΟ τὰ 
Ζοσι σὰ 5{80]160]} πα ὑῃ8. αἴ Τα ἀου Ξθ0 16 σὰ σαυθθη, ἀδπϊξ δἰ ρσόροη αἴθ 
ΒΟ ΙΒ σ6. 1 6] ΡΠ, αἷο Ὑν] ΘΡτοηπθι πη] ΟΥ̓Κ] ἴγοη. ὑσόΠθπ, Ὁ] πη ννοθο, Π1ὸ ἸλῃρῸ] 
ἀἰαροροπ θυ Πρθη. ἀἢ8. ἄπτο {πρὸ ΝΕ] ΒΕ Π]οὰ Ἰρίοάοη, ΟΡ ΠΠ]Θὴ ἀπ. πες ΒΘΙθ θη 
Βοιδαθη ἀπ Γὐγ ο.]]1ο θη Το νοη ππᾷ ΤΠ σου, ππ8 δα νν ἐν ἐ5. 

48, ." Κιδαρις τὴς ἱερωσυνὴς εστι πιστις. οὐκ ἐκκλινουσα ἡτιῷ ὑποψιῶν τοῦ 
φοβου οὐ δέχεται, 

Ἐπ οὐκ ἔνε, τνο]οῖο Βοαοαΐαηρ αἴθ ἀροπ  δίβομο Ῥυϊοβἑοντηι χο {0 πἀπθ Παί. 
Π 10, 4ἴ6 ἀπγοῖν πρὸὰ πϊῦ Ἐ]κοηπ ηἷβ σου οποι ὑπροπαπαίξοπ Ὑμ40] ἄϊοθα 
Μαάΐσο δὺΐ ἄθη Πδπρίο ον 56616 ἐγάροπ, εἷς Βοβί χομ ἀπ θθαρβατηοιι ΒΟΡῸΣΝ Ἰ0άθη 
᾿συνᾶθη φρο θβιϊρέθη (Σ]αυθη. Ἰῦϊ ΒΌ]ΌΠον. Μδπβοῖι ἰτοππὶ πἰομὲ ἄϊο ΒΌΡΙ Προ 
Ἰατοῦ, βοῖο Δ ΆΒΎ ΠΟΙ ἡ ὑγοῖθου χὰ νου πα ]ρθπ οἴπὸ ᾿σρϑηᾶ Ὑχοϊοῖα ΕΠ οκβίοιν 
αι αἴὰ ΜΙ Θηβο σα. χὰ ποιμλθη: ΟΣ 16] 518. οᾶτιΖ ΟἾδη, ἀασπιπὶ Ὀ] οἰ, ἴππὶ νον θη 
Τιϑαΐοπ πα 6 ΨΌΠΚοΡ (6. ΞΟΠπιποῖς ὧἄθ5 Ρυϊοβύουθαπιβ. δα ΠΡ ονγα ιν. γον πἰοπε 
50 ἐαΐ, δῦ Ικοῖπ Ῥυϊοβύου ΟἾν., σομὺ ἀθυ' απαᾶθ γον] αβύϊσ, ἀπ μαξ ἀδβεοῖθο [νος 
γ6 ἀον ουν ον {{πᾶά88. 

49, «᾽ν Πασὴς τῆς ὠφελειαρ (χαρας) τὴς τὴν τῶν αγαϑὼν ξργασιαι γενο- 
μενὴς εἰς τὸν μξλλοντὰά αἰῶνα προχποχειμενὴς ἡ τὴς πνευματιχὴβ γνωσεῶς μένει 
μετὰ τὸῶὸῦυ νῦξ. ἐν τῦυτῶι τῶι κοσμῶν πν ἕν τῶι μέλλοντι. 

Ἐν νοᾶον γὸπ ἄθπὶ Τιορβοι (05. ΤΘΡοηβ, ἄθη ϊ6 ἨοΠίροπ ὙΟΡῸΠ [ΠΤ 
ΤΡ Ὀπη πη] ρ τοῦ ΠΟΥ 8415 προ] ἃ πη βπροη; ΟΣ υὶρὰ Ἰῃηθη πίομς ΒΌΠΟΙΠΠΙΘΙ, ΒΟΠΙΟΤΗ 
Ἰ]οῖθὺ χὰ Ἰπρον Δ οπηθ, [οι 1 πηνο]] Κοιηπιθη, ἄονὶ ἴπ ἄδν Ὑο]]οπᾶσηρ, ΟΝ: 
ὟΤΟΥ ΤΉ10}} ΠΟΡΌ, ΜΗ] τποῖπ δ ουῦ ππᾷ 1οἷϊ ἀπὸ πιοίη ψαΐον τγορᾶση κοιππιθη ππᾶ 
1 1ππὶ ΔΓΟΝΠπρ᾽ πηδοθ θη (0}.. 14. 58} τπιπᾷ ἸΟῚ ὙΥ 111 ὅποι ΒΘβποιοη πη ὁπὸΡ Ηδονχ 
801} 510}. ἔλθοι. ἀπ οὰρ ΕἸθυᾶθ 5011 πἰοπηαπᾷ νομ Θαοἢ ποβηποπς (0. 10, ον) 
4168. οι ιϑθοη θυ ρθαβ ππαὶ μΔ]} Ὧη. Βουε]ἃ ἄϊ σαΐθη Ὑουκο, Βοὶ ἀουθη Ππη 516} 
αἷς ὅ66 19 ἤρου, ΑἸπιοβθῃ πᾶ ἐβη]]6Π6 Ὑγουῖτο, ἔπ: ἀϊο σακκί ηβεῖρο ΒΘΙΟΒ παρ ἴπ 
αἴθ πθὰθ οἱ σούγοίοη β'ηα, "ῦν' 416. ουένθυθπᾶς ὙΥἸσκαπρ ἀαῇ, δον ἀϊοὸ Ερόθᾶο 
ον δὰβ ἵπποη ΟΡ ΥΠΟΠΒθηᾶθῃ. ΕΟ Λη18. Ὀ]ΟΙ ἢ ἀπνονρεηρῖοα. ΑἸ]Ὸ οπμθ, αἴθ 
πἰομὺ ἀπιοῖ αἰο Βἴπηο σαβίαμαθ Ἰκοτηπηΐ, θοβίο δ ἴπ ἀθν Τνκοπηξηΐθ, ἀπὰ υγία ΠΟΘΙ 
αἴθβο ἴθον ἰθηον βίοι, ὑγοὶβῇ 166», ΟΡ 5816. ἴπι ἸὩΠΟΙΘῚ ρΘβομπιϑοῖτι, πα. 

δύ. “Μιὰ ἐστι ἡ τοῦ ἀγαϑου ἀγωπὴ ἢ εἰς αἰῶνι διαμενουσα τις εὅτι» ἢ 
τὴς αληϑειας γνωσεῶς ἀγάπη. 

Τ)ὰ5 ἰδὲ ἀδε ΕὐΡέ61] ἅ0» ἨθΠΊροπ ἴπὶ Τὐομέ, ἄα5. [)γδΐ ἱπποη Ὀ]ΟΙ δ᾽ σαν 5 ΠΠρΊκοὶς 
Πὰν βἷθ. 1)1086 Εχ]κθηπ 8 βρινίο Μανία, 815. 810. θη ΠΟυΡης βα]ρέο, ἀπ ἄσβμα] ἢ 
ΒΡΡΆΟΙ ἄθν ΠΟνΡ : ΟΜ αΡία ἰδὲ 4ὰ5. σαΐο ΤΙ] οὐνν 1}, ἄδθ 5011 πϊομ γος 11" ρὸ- 
ποηηθι ὙγοΡ θη" {{ππ6. 10,22}; νὸν ἄν Τήθθθ χὰ ΒΌ]6ν Εὐ]τοππὐΐθ ΘΥρῚ θη 
ΤΡ ῬΆ]ῺΒ. ἅπ8: η7α8. Μ0111 τηΐο ἔροππθη νὸπ 46. Τήοα. (]νν. οὐο. “ (ὕπι, 8, 50). 

Ὅ1, ἰ». «". 9... δΒν τηι φυσικὴν ϑεωριαι τὴν δευτεραι οἱ μὲν ἀρχουσιν 
ον, δὲ ἄρχονται εν δὲ τὴν μοναδὲ οὐκ εἰσιν οὐ ἄρχουσιν οὐδὲ ον ὑπ’ ἀρχας ἀλλὰ πῶντες 
ὕεοι ευσιν. 

“4. 



{ 904 ν΄. ἘΠΑΝΚΕΈΝΒΕΒΟ, 

Ομ νοῦν. οὐδδοο ᾿αϑσου (ρα. 701} οὗ. ΟἹ δ, αὐλιναὶν νον τ μϑῦοδο ιοῶ. 

ἰομθας τον ἰοοι μῸ τἰωΝΝ ον ὁμμ ον αν ἘΣ. ἰνϑιρθ υ θομϑο 

ἡ Μ .δαρ ἷθ ρας ἰδ μοῦ πϑρϑο υϑθλϑο ον ᾿ς . μον 

τοῖν ον γον. ἐκῦον Νυΐςν ον λον υἰδμω!θ μον οὶ τιϑόμαϑα αν» δὶο ϑομαθοαξονν 

οϑόν 'κ9 κῶϑ πόαν τἰκυυγο οσμις ῥοἷ» ἰλιαοὐ νοὶ 559. ον, ϑοου ἰϑΝ (ϑοΐ.ο. 

«οὐδ κακοῦ νοΐ τμ9 μὺ ἰοδν μα. ἰμκ9 οὐνοςς Μοὶ τος ἰϑδν, οἰοῶν Ἀν εἰμ. 

μοὶ ΟἸλδοιϑ [ἰἰαλο τας ᾿ς δαθο [9 μα ῳ "5 ἰδδομθ ρϑας το αὐδὴν μὰ. δῶν 

ἰοῦδλο δ μμὸ υϑνδὰ οὗλον ατ9 βαυμοῦ ποδιϑο ἐδ ἰδῶ υροὶ μὲν «μιϑοὶν 

ΙαὉ Ονωυΐν γο ἱρέϑροο ἰκϑθλο ιϑορς ϑομνο «οοἱ νοι. ἰδ κα9  ἈἉ. 

οοὗν. ον εἰ ἰδὼν, να) ὅμαν ἰδύως -οοδ ΐ μιυοὺ μα .οὐνο κάρσωΣ 

Νολο οἱϑὸ ὁμθθο : Δα οὸ σα. ἰοο βου μα κα. ἴοοι ρον (ϑο) α ἡ 

ἰὼ. δα ὦ (οὐ μϑυν μαουΐ :ϑρός. καλαὶ «οὐ ἊΣ. ἰοῶ ιϑῦθοο ἰωδν ἰροὶ 

ὅμαγ ρους μαϑμϑμο ἰγορϑὺ σοῦ τῶν ον ἰονς ἰοον ὁ ἐν μοι) μον «μοὶ οδδι 

αὐθοῦ τ ρασϑῦ ἰλακαο μϑῦ ον εἰδαυῥνοοῦο, ᾿οὰ. μι Ἢν ἰδ ανρο Ἰσσο τῚ 

ὧΣ ὠοϊβο. ἰδῦο ἰδῶ ἰμοαυδοο εἰδδνῖο κάραν μα μα ἰωμα μα 

οἱ ἰϑναϑο δ ΒΥ οὺνς ςς. θρῳο καϑ ἰπϑο Ἰϊαυμθνϑαοο ὡοο [κα 4.5 

δμοο με: 1»α 3 ρο 153) ωνοι δΝο ἐν "τ ΝΕ οοοι τυϑ] οὐόῤο. Ναῶ-ο ͵ , 9} Βο 

ὁμδμὶ ὰϑ [πούδιμλον ἢ κως 50) 919. οον νείο τἰλ 6. 6.}}} μβαιοο οἱ μα μαθα 

οἱ αδογ να ἀς οοιπῶν, κιυΐο μα) ἰδ ὁ ϑομαθ ἰθααν Ικαυΐγο. ονδϑϑο 

145) νον «ϑίο ἰκϑον., οὐ ϑεὶν οὐϑν ϑϑλ οἰ 55) λα βμμθο σοι» οἱ)! νοἱο 

τϑομς5}} αλον ἰδ» ἰλασμα θολοο [το α..59} μομῶ τμακοςδο ᾿ϑομπῖοαυ .- 9 

50 ἰομᾶα: μὰν ᾿ϑοβναθο. ᾿αϑλίο κάραν μα .οοιδᾶθ κααῦ »ο, ὦ Ῥο- 

«γα {5 οο) ἰκααϑ δ. οὐ» δι κϑον να οΣ δ. ΟἹ κυ γῶοο ομο 

τῶ οι ὦ μον λῶν ᾿ϑυασο μὰ} θα ᾿ὰ5 15ἷοι οἱ μον 

ΟἹ ἰομδα. ΕΟ ιυο ἰωρᾶα. μὰν ᾿ς. «οοβα5 ας, ϑομμο ἰασ. ὁ 

ἰὴ ϑὶ νον μοὶ 5... ᾿ϑμαγο ον ἰμὶ [βαμν Ομ5μ5ο.. αϑὲ5 ἢ ο δα υο 

ἰωςς ὁ γ»δαωο ἊΣ. οϑγαο κὥνοιο υϑρλθὶ ὁοο . αθ μὰ .ρο 

μα οὔσιον ἰκαὶ ᾿ϑόομδϑο [μα ϑι ᾧ φοὴ κῶνον Ποῦ» μὴ. »ὺ. ςϑϑ . ϑύλαθοο 

᾿ξ πϑν ϑᾶρου μαῖα μὲ. οοῖν. ὥσθνροΣ ονοῦο. οϑνῖοθο μΉ να τς οἷ. 

ὡαυγοίδο λον ἰυφωΐ θμαο ᾿οομθδνισα, Ὅδνο (ϑομον δ) δς, τ θοῦ «οὐ 

ϑοὰν Ὅκθοι μοὶ οἰσδθονῦ τὐἱ ἰδώμαθο ἰσδοθον βοός. μάλαυο κάθα οῦ μαῦ «ΘΟΡΟΣ 
οἰλμμα ον ἰκοθδιθον ὑμὺ ἰδυλλβατιν οὶ ἐπγδολον δὰ ὁ γαιῶν ον μον τον, τϑιῖν 9 ιυ5 

ἰδύρονο ἰομαὶν ἰδϑνρν ὸ θα, ΝδκΣ ν ἰεμοο ὰς ϑθϑο. γ9. «βαθὺ; δ ᾿9οι}9 

ἐξούδιθου μην αο ὁ μοτο οἷς γ5 Ἄβας ἔα Ἰασυφϑ.ο ὠσαος, αλοο 

ἰδολάθαον νοΐ φοβοῦ βαλοῦο ἰὐδιροῦ πο ϑὰ ὁ ωθο κ. το εὐὅΝ9 ΚΡΟΘῸΣ 

ἴεες 19 τοὶ. νοἰο εκϑομαροο ξύν, ἰ᾿οὐα ρος [ιϑὼ ἡ, «οοιλοῦ. ἡΝϑ }} .9 «τ 

“οια δὲ μαυγ Θορν. βδγ μον. ὄγαξννς [ο [δοθοῦν ὀρκοαα ἰοορ μα. οἱ αὶ «Πλνοδο 
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Βεοὶ (ον Τνκοπηξηΐβ ἄθβ β ΘΒ ΘΙ ππἰβν ]]οπ ϑἴπηθθ ἄρ 5: θανου βομόρῥαπρ; 
ΒΊΡΌ 68. ΒΟ ]ον πηὰ Τιο]ρ ον, ἀ16 α16 ΘΙ ΒΟμα Ὁ ἴσον. Ἰ6πὸ 1μϑμρθὰ ΠΆΡθΘα ἀπ αϊθ 
{Πνν]ββοπᾶθη ἀαυ]η. Ὁπέθυυ]οέοη ; ἦα ΣΘΡῸΝ ἰὴ ὅν. Ερτοπηθηβ 65. ΟΠ] θη 
Ὑ όβθη8, ὕΌμη (46 } ΔΙ Θη50}}} δγϑὺ οἰπτηδὶ τὰ Ἰθπο σ᾿ Ποιὸ ὙΟ]]ομἀπηρ' οἰπροινθέοη 
1δὺ, βἰθῦ 68. Κοΐποη 501ομθμ ΤΠηθονβο θα, (ἃ ἄδππ, ννῖθ ον ἀπἄουθνψο Βοιγοῖι, 
! οἶπθ ψο]]]τομηπιοπ ἘρἸτοππύμ]8 ἴῃ ἈΠῸΝ δθΐρομξ, σὰν Β Πρ κοῖς οὔδθι. χὰν ΟμᾺ]. 
Ηῖδον ἔΡΟΠ ΟΝ ραἰθὲ 68 δ αΐθη. ἀπ ΤΠιξουβοθίοᾶθ, ΟΘ1ὸ πτογάθη Α116 Οὐξξου. βοίπα 
πἰομιί οἰνψα ἀν Ναΐαν ποῖ, τσὶ ΟΥ̓ οπμο5. ὑπ Ηδπδπα ἐπογοὶπᾶ θομδαρέθηῃ, 818 
9} αἴ6 (ἐδβομόρίθ τοϊὲ Θοὐέ οἴπθν Ναίαν ὑνογάθη 50] θη: ον βαρὺ ,ἀὐξίοι" πιομ: 
οἷπο Ναθαν πολὺ Δοϊέ, 16 16π8. 65 ἔλββοη. ,ὐξίον " 8011 θοάοαΐοη Ὑ Όβοη, νο]]- 
ἰκοπαπηθη ἰπὶ πηὐτ Ἰ ]Ἰο]ον, σοροη 8116 ΟΡ ΙΠσαηρ' ἔσβίον ἘἸΡΙσοηπξηΐ, ροιηδβ ἀ6πὶ 
ΟΠ νγουῦ: 910} βᾶρο 1᾿ν βε1ἃ (ὐνῥον ὑπᾶᾷ ϑὕμπο ἄθς Ἡδομββέοη. 8116 (ψ 81, ) 
πα ἀν (ἀοϊὺ ἄν δέον ἄθ' θυ πδῦ ροβαρὺ (ψ 49,.1) ἀπᾷ (οὐδ ρος βίοι. ἴῃ 
ον Ὑουβα]πηρ' (ον δέξαι" (ψ 81,1) ἃ. ἢ. ἀ6}" ΤΘΉΤο ἀπ Πρ κον ἀπὰ ἘΙΟΝ ΤΡ 
{061 ἀπᾶθτθ. 

δ8. ἰ. ψ. Πεταλὸν πνευματικὸν ἔστιν ἢ αληϑινὴ τὴς ἀγιαβ τριαδος γνῶσις. 

Ὥϊο5. (Ο] ] 6, ἀκ, ἀπαδοπβία!β Πἰδβ πᾶ ἤθη Προ] ἄορ Βυμάοβδαᾶδ 
ὈΠαΘέθ, σὰν ἄθσ Οὐ, γὸπ ὸ δὰ5 (Δοὐῥ ἄδπι 011 488 Νοξρο 16]υυῖθ, ὑ]ὴ 68. χὰ 
Ἐν Κοπηδηἶβ χὰ Ὀυπρθη. ὨΙοβ6 5΄.6116. πϊπιτηῦ 6] πὴ αἴ Εὐ]τθηπέπῖβ ον ΠΡ ἶ πε 
οἶπ, αἀ1ἴ6. χὰ Ἰζοῖποι". πῃ ΒΟ Β]]ΟΙ θη. ΔΙοΐππαπρ ΔΌΙΡΡΌ; 816 ψ|ὰ ἴῃ ἤδη Ε]οίβοΝ 
δοιχοσάοπθη ΟἿν,, ἄθμι ὑσϑινοπ Οπδαἀοηβίμ!!, οΥ δα θανί. 

ὅϑ. (συν ῳ. Ὑστερειται ἡ γνῶσις χαὶ κατάγεται ξν τουτοις οἱ ἐκ χακιὰβ τ καὶ 
κενοδοξίας πύυργον οἰκοδομουσιν, καταληψεται δὲ αὐτοὺς ἀγνοια καὶ συγχυσι περ 
κί τοῦδ τὸν “-υργὺν οικοδομήκοσι συνεβη. 

Ἐν βρυῖομῦ γὸπ ἄθποη, ἀἷθ πὰρ πα βου] οι. πἀπᾶὰ τἀπὶ ον ΝΟΠβομοα. ἩΠ]Ὸμ ἄθη 
Βομιοῖπ. ἄορ ΟΡ Β  ρΊγοῖς Γοβυ μα] δου, ΡΒ] ΘΙ βαπη οἶποα Πανπι ἄορ ΟἸΟΥ Ομ Ιρ τοὶ! 
Ὀδαθῃ; ΟΡ Ζοὶρῇ, ὑγῖο ἴῃνὸ ὅ'6616 βδροη αἴ Ἰυν]τοππ ηϊβ ἀδν. ὙΥ ΔΙ] ν νορῆπβξον: 
ἀπ 1ῃν οι ἵπὶ Ἠοο πη αίβυσαμη Ὀοΐπησοη ἰδῦ. ὙἼ1Ὲ θοἱ Ἰδπθιὴ ΠΡασπιθαι χὰ ΒΆΡ6] 
[ 51πα ὅπ} ἴῃν (ἀδάδηϊζθη νου ενῦ ἀαγοἢ Ῥθυῦβθ 1μο᾽ ἀοηβο μα ἔθη. ἀπὰς ἐστι ρ ον βοὶιο 
ΤΠ] απο, πὰ νοι Τὰρ' χὰ Τρ πἰτητηῦ αἴ ὙΡἢπβίοσαμρ ἴπ ἴθνοη Ξδοίθη. χα. 

δά, Ψ' Ἐν πάσαις ταις γλωσσαις ονοματὰ χαὶ λόγοι γιγνωσκονται γνωριξουσιν 
ὃὲ τὰ πραγματα" ουτῶς ἡ τοῦ πνευματὸς γλωσσα τὴν τῶν διανοιῶν διαφορῶν γνωριξει. 

Ἐν ρἰρὺ ἄθη ἸΙπ ον βο 6 8π 'π ἄον Ααβατποϊςβυνοῖβο θ᾽ νου ϑομ! οάθηθη ΞΡ μθη, 
α16 τηδὰ δυ]οσπΐ πα, ροροη αἶα νοπὶ (ἰοὶδὺ ἄρῃ ΗΘ] Ιρθπ ροβομοηϊτέοπ ΘΡΥΔΟΒΟΘΙ. 
(6456). ,91π Ὁ1Π|ὸὰ ϑργϑοιθη ραἰρθὲ 68 Ναπιοπ ὑπᾶ Μοάϊ", Νβπιθη, τνῖο ἩΠπηπιο], 
᾿χτάα οἴο., Μοδϊ, τίς ἅ16. νῖϑυ, ὙΥ ἀμβοϊΐοσπι, Εταροίοστη, ΒΟ] βέουπι ἀπ Αα8- 
βδβθίοσιη. 1686 Θρυδομπη 6] αἴδποι καρ ΑἸποῖρα ψί8]8υ ἀπ γουβο θάθπον Ὀ πρὸ 
οὔον ορρῆπρθ, 530. σοῖρθη ϊο Ζυηροη, αἷς ἅδε Β]ρ. (εἶδε ἄθιη Αροβέθὶπ βμᾺΡ, 
πἰομῦ παν ΠΙηρΘ 8Π, ΒΟΠΘΙῚ 816 χοῖρθη ἰθγροη ΒΘ ύσουη δυο αἴ6 γουβοἰθάθπθη 
Πραγοη ἰπ ἄθι Ναΐαν, νγὰβ αἴ Βονθραπρον ἀπὰ ῬΘΟ801 ππᾶ ἀϊο ἀπάσοη γον- 
Βἤπρο σὰ θοἀθαίοῃ ΠΡ 6η. 

δῦ. «. Οἐ τῶν ἀρέτων λόγοι ἐσυπτρα τῶν ἀρετῶν" ὃς ἀρὰ αἱ ἀχοῦυηϊ τοὺς 
λογους καὶ μὴ ποιηι μονὸν τὴν τὴς αρετὴς σκιὰν ὧδ ἐν ἐσοπτρῶι καϑόραι ἡ δὲ 
αληΐγιν ἀρετὴ τὸ ἀκριβὲς τὴς ψυχὴς προρώπον. : 

118. ἐβιθο]ορίβοιια ππᾶ ῬΒ]Π]Ο]ορίβομα ἹΚοπηέπὶβ ἀν ΒΟΒΡΗ μαὺ {ΠΡ αἴθ Τιοβον 
Ἰκοῖποπ Νιυύχθη, γΘηπ 516 πιοιὺ ἅἰ6 Τιροηᾶθη, νὸπ ἄδπθη αἷθ ΒΟ σοᾶοί, ἤθοη, 

π᾿ 

σαι ὐνο “-“τἰὐτιἰ ταν 



900 Ψ. ΤΠΑΝΚΕΈΝΒΗΠπα, 

βιοῦν αδο βοϑοδα σι ἕὼν μὰς δος, ἰοοι ἰκαοΐν νον μαϑιο ομαθ μὰς ἰμο οἰδμθαθ 

μϑας μοιο υὐμαδιν γασιϑι Μ᾽. 1 ἐδλον ἰβϑϑοαν ᾿νοδαὰ ἰϑον 1}. οἱ αοο [κοῦ 

145) δὼ βὸγ .. θὰ} ἰδ ᾿θονϑ θρέμμα ξυνδοῦ υἰρανες, οἱ μμοὶν ον ἐγοιο. οιρένϑιο ἰϑομ 
βοιαυ 1οὸς, |15.Δῶο ῥϑιαιθο,. ἰα θεσν οἷα. οοἹ ἰμὺο ,ομαϑΣ ὅομ Νμλο μα σο νι. 
εἰδϑδο βάϑαν ἰϑνμλο αλον. Οοιοδ οὶ υνοὐγ γα θὲ .ἰδαο μάλα [αὐ μδϑο ἡ οοὶ 

γα ϑί οϑὴν ὁ} .αϑυο μϑυυἱ μμ5ὸ Νυωυοὺ ἐν τΟλλνδο ὐὐλιϑδαν. ββιμθι γολο ὀμῶΣ 

λαβὸν ἰμγδυσο [λα 19], (δυ:ϑ μον ἡ οἰγ οον.. ἰλο όλο ἰοοὶ Ῥίροο μα ὁ μοι ἰοϑὶ ἀϑῦ» 

δωλος  ἰθαὸ ρον [αὐ Οἰοδὰν ἰμκ μορο σον ας, μβαυδδο ἰγϑῦ τϑΣ 

θοῦ. «Οὐ ἸΡΘΝ οϑὶ βομϑν. ταδὰν [μα όϑ ϑο ἰμρογδιθο [δι λθο : βμάμαϑο υλ. Θ᾽ 

λαδὺ α9 ϑ) δοονο., ομοοβν 5 βαμανον. οὖ. ωροὶ ἱεϑ. αν δὲ 

'ΘοιῈ9 δ βᾷς ἰλάλδδο. οδῶλο ὁμδὼ μῤλὰ ομϑαα -οοδ αὶ μυμο ὅσο τίβαλλια, 

ἰοῦοι . μοὶ ον. «ϑομὴ Ἀδς ς οξθ ὠϑλϑν ᾿ϑμα οἷο Ι'υδν ὼ νοἱ αν 

βαίσμο ἢ} ὡἷς (ὗν. ((λο τιον νοΐο . ἔομλο μοδὰ ομὰϑ δις μαύρ οι: ὦ Ὡς 
ἰμὺ ὧδ ὥδο κοῦ μ ὡδϑίο μὲο .ὦ5 οϑίο .515. μὲν. αὐϑανοὶ ἰμβϑδις, ,οοῖν. ας ΣΙ 

ὧο εἰοο βαϑ. οἱοδ ας ὅλο μκϑ ἰμπῦ Μέρα. ἰοῖῖν Οβμοὶο μάθουν [αὐ . 15} ων 

τὔλϑηο ϑέλοοις οἱ αν λαν ὀραθοονι, , ΘΟΣ, μοροι. ἔ « οηρθιδιν οιξβαδδο ἔμῶ) οἱ ἐδ9 

«οδθο, ὁμδο οοιοδυ μολοθλοο τοῖν. ομοὶ ἰοδν ας ΕΜ ἰδέμθν το α οὶ» 

σοι τἰδιξϑος, ἰϑιὸν ὀιμϑ υϑλϑ κὸν νος λϑα. μα ὑα5. μορον «(ϑομαβ ϑμο 

οἷν ἰοο. ὀξ οιλαϑαθαδο 5 ἰλολοΐ ας... ἴον καυἱ . ὠϑιολοΐ ᾿ἰϑάθοϑο "5 ονυμοὶ 

τ40" «ϑοΐδς «1590, ομϑὸ ἔν ᾿οο. 3 115.ὸ ὁμιϑο δον ον ϑ ᾿δέραθο. ὀιμϑ' ομλο αν. 

11 ὦ. ἰοῖῦδν, μδν. οἷ» οἰΝωϑαΣ.) κὔνοι τ΄. Ναυαθ ὅμλαῦ οὖν, «ϑοβοον. 

νος ΞΡ μοὶ 5 ἰμβο υμμοι ΝΟ 9 βακοοϑο ἢ ως 90) ο «5. ἰΝϑορϑο 

ἰμϑ βρνο. μαὰν οϑοΐ βιδθ μονς μὰ ομέθ ρον κοο ἀθυδαοο μας δυμὰ9 
Νι5. δὸ. δ  λυρονο ἢ ἰΝνδίθολο ἢ οι νυ! μἱ ὦ ράραθοο ἰοοι ἐμβαϑς 812 οἷς  (ἴϑλδο 'ωμο 

νον ομθο. ὁμαθ μα οἰ ρθιδι. οιβαδθϑις οδδι ἈΦ ὦν ὕλϑσθοΣ ᾿ϑλθο μ.κ.5. [83 ὦ 
λαμ ο [9 ομαιολδϑο ἢ ιθο5 αὐδαδίο. δυυϑοβο θ (κοϑϑ οὐϑια" (9095 

πϑιοδοΐ ἰοῶν μὰς οοἹ «ομοο βου μέαθοα ββογαῦν, ἰἴδῶις ξλο βάλοοθο ἔλως, Ι 

"οοῖῶς μος ᾿αὰ, «ϑοἱβ μὰς ἕλος μα 5 Δ ὁ ἄϑο .Ν 5 5 

ομαοο οῶδς ειθομθο μος οὐ (ο εϑϑμθ ὡς .}»05) οὐοιαιθο,. οια ρα 9 καθὸ 

νι ϑΐο θόρον μαι ἰγ μοὶ ἰγο δ ἄλοο. ϑροδνθο [9 ϑυλδλο ἢ ως ϑμκαϑ . οι ιοῦ αν 

ὁ ϑυυδο οἰδααθς οἷος ομδὴ το] μμρο οο ὥοροο.. μμαϑνο ῥα κϑαϑο. (9.5 
᾿αὐ ον μακροῦ ἢ" ̓ νὐϊο μθακο 5 55 ον ΐ ὁμλαϑο ον λς 5 }83. 
ἰμβοίδδο "ὶ ἰμέμβν οἱ ἱμδὼν τόδαϑ ᾿οδω ὡς τἰδμο ἰμολυγ οομὶ «κα ]ο μάθουν 

ο- αν νς ο ἰδωμος οιρϑ ὡο κλϑν ἃ Νυὶγ θυ οὶ  ο μθιοοςο οὐ εβο : δρῶ 

ὥδαις ὁο᾽; Ιβωδ νς, δῶσο ὁὀΐδ. ἐν τκὐ τϑομάθα Μὲ κα. εϑοιδομοιο 

ϑοαϑς. ᾿ιϑ σο δυο ςοομδυα αν τολακ λας μοΐγ . 1ϑθοι. οἷο ϑλϑϑ 
ἴμερα οἱ ἱμδων δὺς ἐθ ἰὼν ον Κῶν μὸν οἱ εὐϑομοθλαο. μὸ μαὰς «ϑομδου 
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ΒΌΪΟΠΘ. βθῆθπ παι 445 δοπαξ θη] ἄον Τσοπα ἴα ΘρίοροΙ, οἰπο ἀπ 516 αἷὸ ΤίΟΠτα 
ἰὴ Ταμ 510} αν ΞΟΠ Πρ τοῖς χὰ οἱροι ππδομέοα. 0. Ποῖ θυ ὁ5. 1ῃ οἰπθηὶ τα ὑΠ ΠΠΒΌΠθτ 
Βυϊοῖθ: ργοπῃ οἷυ ΔΙοΠΒΟΝ πὰρ οἷα Ηὔτου ὁ5. Δ ον μοβ. ἀθου ΠΪΟ ον ΠΠἄθον ᾿δὺ 
δἰο" (080. 1,95-.90)}.. ν 1 Πίδ ναῦν Ταρομ ἀθὸν δῦ οἷπ βόπαιοβ, Ὀθδίπτητηΐο8 ταῦ 
(οσϑομέ ἄον ϑροϊο" ἃ. ἢν ἡγόπα οἰπον" αἴθ Ταρσοπα ἰἰὺ, ἃ βοῖθ βθ018. 6116 ἀπὰ 
81" βοβατὺ βἴοῖῃ βο] υ5ὺ να ον Το ηΠ ὁ πα βἰοὶρὲ 5ὸ πὶ Τἠολῦ δα χὰ ἸΘΏΘηῚ 
ΒΘ] ρου Το 6. 

δ6. Ψ. ἘἘπωμις πνευματικὴ ἔστιν (εξι9) καταστασια. περισσευουσα τῆς λογικὴ 

ψύχης ἣν εἰωϑὲν ὁ ἀνϑρώπος ξὐγάξειν τὰ αὐτοῦ κατορίρωματα, 
(οἰδύϊρο Τοαθαμπρ ἄοβ ΒΟ] ον] Πο1 468. ὅἀο8. Ῥυϊοβίουε ἴπὰ Α. Τὶ, ἴπ ἄθπι οὐ ἀα5 

ἘΔΟΟΠορου ἀδυθγαοιθο, ὙΥ̓ ὁπ οἵη ΔΙομκοΙ Ἰόποι γον ΟΥ̓ ΠΊΟοα Ζαβιαπα ον ἤθο]0, 
ἄθι" βίοῃ ἴπὶ απ 6] κοῖρί, ποῖ ὀτροῖοιῦ Πιαῦ, 1δὺ ΟΣ Κοῖη τθοῦξον Ῥυϊοβύου. Ὁ οὔθ. 

δή. 1. “«. ἂν ταις ἀρεέταιβ ας ἕποιει ὁ Αι καὶ ἐν τοῖς σημειοις χαὶ τέρασι καὶ 

ἐπμασιυν (Ὁ ἑποιησε ΤΙ χτιστης ἔστιν ἀπηγγέλθη. 

ῬΙομτοῦ [οι ρόροη ἀἴο Αὐϊαπον, ἀἴὸ ΟἸ, οἷα οποιῦρ᾽ πόπποὸμ απ 416. Ατ- 
πὔπρον Ῥϑαΐ5, αἴο Βομαπρέοη, οὐ" υσίΐνο οἷα Ὀ]οβθον ΜοηβοΙ, ον βοῖη ΤΟ θη. νὴ 
Ματῖα μᾶτίο. Ἕν. ἰθὺ Πἴθυ" υνἱὸ ὼς ον ΟΠ ἀπα θ6Ὶ Δ]161ὶ ΘΟ ρ] ἅπι ὈΊρθι 1 ΟΠ ΡΟΥ 
ΒΘ Ζοίομπαηρ ἄρον νογοϊπιρύθῃ θοϊάου Ναΐασοπ, Πὸν ᾿μβθοβοπᾶνο ὅδ (Δο  ΠοἿ Ὁ ἴῃ 
ον Μ᾽ ογοϊπίρυμν. Κι]. 45. δοτΕ ΟἸν.: , γοπῃ ΠΣ ἸῺ] ἡ]οη σἸααθῦ, οἸδα)ῦ 
τηρίπμοη δου κοι οἷο, (1 6}.. 14, 11}. 

58. {. 0. ϑέος πρὸ του τὴν λογικὴν φυσιν κτιζειν εν τὴι αὐτὸν οὐσίαι ἐνωικη δῈ 

μέετο δὲ τὸο κτιξειν ΟἰὈ ΤῊ» ποτοιπητηριον τοῦ ἑποιηῦεν, 

Οομὺ ρορὸπ ἄρῃ ΟΥ̓ ΔΠπβίηη. ἀον. ΟΥ σοπϊβίοι, ἀϊο οπαπρύθα, ἀἷθ ΘΟ ρΓαπ; 
νγᾶσο νϑβθα το πεν οὐ χαρ]οίοῖι ἀπ ΟΡ 50] 05 πτθο θορυοησύ, ἴο ΒΟΒ]δηρθη- 
Ῥντξ Ῥῆορρ ἅϊο ἘΠΗ σοι χὰ ἐραροπ: θην οἱ ἀἴο 61} ἴῃ ον 261 ρΟΒο ΒΑΙῸΝ 
μπαῦ ὑπ ΟΣ ΠΔΟΪ Θασον Ααββαρο ἀπ θορΡομ σὺ (6 1}}05} ἰδῦ, νν18. Ἰιαμη ΟΙ" 516 (ἃ Ἰμπον- 
ΜῈ 10 βοίποθ ππθορροπχίοη, ΟΥΙΡῸΝ. ΝΥ ΟΒΘῚΕ ΒΌΒΟΙΠ Δ θη. Πα Ό θη ὃς ὙΓΘΠῚ ΟΥ 516 [ἈΠῸ τηδ᾽ 
πίομῦ ἱππουπα}}} ρΟΒΟ Δ Πα μαΐ, ἀάππ ἰδὲ Τ᾽ ἴ8ὸ νὸπ ἢπν θορτθηχὺ τπιὸπα Ὀοβο τ π]οῦ 
ἀπ οἱ" ἂπ οἰποπὶ Οτῦο ἀπὰ 5ἷ6 ἀαβον ἢ} Τὴν Βομηηοίξον αἴ Ἡδαρίοι ον Βορμοῖί 
τοϊὲ ἄθπ ῥ8διν δ οὐύθη πϊθᾶοι : {Πππ' ἀγπῖθη Νάντοι, (ἀοὐέ ἰδ νοῦ Ἰκοΐποῃ Οὐὺ πιπᾶ 
Ἰλδατη οἰ Πρ βο ]Ποββθη, οὐ ἰδὸ θΠΟρΤοησίον τ ἀπ] βΌαθοΥ (ἐοἰδῦ, οὺ Βο Πα}, ὑγθ πὰ 
6 ΜΠ] 6, ἀππὰ πὸ πἰοὶὲ βοίποιπι Δ ΘΒΘῚ. Π8ΟΪΝ νοη Θἴηθ" ΑἸ ΟΠ πιο’ Οἱ Πρ ΘΒΟΠ]ΌΒΒΘΗ,. 
ἘνοΙ ΜΉ] να] οὐ 5[οῖν. χὰν Δ ΟΠ ππμρ 16.  Θτη πη ἔλυγθβθη, 616 685. ὑγανῦ βἰηα, 
γον ἄον Βοιόρίαηρ ἀουβο] θη. ννολπΐο ὃν πἰομ! οὗν ἴῃ οἶσθα Οὐδ οἰπρθϑοπρί, 
Βοηᾶοση ππὨΘΒοΒ τ τ, ἴῃ βοΐηθηι πῃ θοΒο υ πἰςέοπ ἡ ΐδξου. ΝΈΟΝ ἀν ΟΜ ΟΡ Πρ; 
ἅδον ουπαπίζνγοβοι, 16 βοῖπο Εν ]τοηπύηἶβ δα πρ]ποη Κὔπηθη, τηϑοθ θ. οι" βἷο ἔγνοὶ- 
ὙΠΠΡ χὰ βεῖπον Ὑ ΟΠ πππρ, τ Θ᾽ ΟΡΤοπομθοῖο 510 μι ΤΠ ον π να πο Ρθδν, πη 510 ΓΤ ηᾶθη ἴῃ 
5101} 561 ΠΟΥ ΤΟΣ ΒΟ 0165 ἀπ ἀμ θοργθηχίοβ ΛΥ όβθη, [16 ῬΟΡ]6 θΘβουνα]τῦ πἰοῦ 45 
Βομπ η] ομ} ὅκ5 5ἷο {11 5ὸ ἰδὺ (ΤΕ Ἀ]16ὸ5. ἴθ ἈΠῸ μη ὉΠ ΤΠ]6}}} 815 ἄα5. ΒΎΟΙΠΠρ; 
“χομπῦ Ὁ ἴῃ ἄθη Βαρ πεῦϊσέθι. ἀπχο] βοῖμο ΟἹ ΘΗ Ραν ρθη, ἀατο! βϑίπθ ΔἸ ΒΟΤΡῸ 
Ἐὰν βἷο, ἄπτοι ἄκβ Τἠομὺ ἴῃ ἤππθη, ΔΝ ὁππὶ 5ῖ0 βπα σομ, χίοὶ ον βοῖπο ΟΙ ΘΒ Πρ. ΓΝ 
ἀπ 8116 βοίηο Οαθοη χανίοῖς. Βαῖπον Ναῦπαι πδοὴ Ἰκοιητηῦ ὁ πίομῦ παῖ ἀπ ἐνιδὺ 
δι" πίουῦ ἤοσπ, ΘΒ} βαρ ΟΡ οἷο}. ἈΝ} ἴπὶ ᾿ππθη υτοϊπιθῖι τ ἡγαπ δ] (Τὸν, 30, 19) 
ππ γι 5011 ἸΟΝ παΐ" ὀσβοῆθη ἀπ ἀδυα ΜΟθη 3. Τὸν ΗΘ ᾿ἰδῦ πᾶ} ἄθηθη 

εἷς. (ψ 145, 15) απ ἔδυ νὰ ἄθπ ΕὙΘΥ]Οσα τηϊῦ βοῖπιον ΤΠ ἤνβουρο, ϑοίποπι Δ  Θ5οπ. 

Ὡ8ΟΪ1 ἰδὺ ΟἹ ἴῃ 4]|16πὶ 1165, Ηΐπιπιθὶ πᾶ Πὐγᾶο ΒΟΡΡΘΉΖΘΙ. ἢ ΠΟΙ, 

ὅθ, «». .. 18ι οὐσία εχτισμενῃ παρα τὴν ἐνερὰν οτι περιόδευει ἡ ὑστέρει, τι 

χτισει οὐκ εὐδεχεται λέγειν, ο ὃὲ κυριὸος δ. τῶν δυαγγελίοι αὐτοῦ ἐγνώρισεν ὁτι δότι 

δαιμὼν κακίων τοῦ ξτερου δηλον τι οἱ δαιμονὲς οὐ κτίσει αλλὰ ϑεληματι αὐτῶν 
κακοῖ εἰσιν. 

μια ϊαπρον ἃ. Κι. Θθ8. ἃ, ἩΓ188. χὰ αὐ ἵπποι, ΡΊΗ].-Ἰϑι, ΚΙ. Νὶ Εν Βωιὰ 18... 98 
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δὴ δας ς μθαθο ἰδοιλϑθο  ὥθθο τ ἰοῖν πον λον ὥοροο. ὀϊδύρον ἰΐατι ἐφ 
ΣΝ οὐ οἰδμθ οασν ΩΣ ερο τόμ (οἷν μος οἱ ὁμδο μϑοι ἰγοὶ εἰο μδλο ἱδα.Ὁ 
ὅμαν Ὡς ϑἹ ρος ὅμθο καχϑῦ υυοῦ θα, {5} Ῥῶ. ΜΠ τ ομπ ὡο λϑ {5.4 Νοὶν 
" δ᾿ερμὼ95. θυ Νὰ. ομοο  ἄϑροο {5 ἰδαλο εϑομομυ μὲ καλ οοδξαο ας 

μν μον }|9. 5. 50 μὴ δχο υὐμοΐ ομϑν ἰϊαῦδλο Δαν, εἰ ΜΓ΄ Οἰμθαθο μεὲρϑν οἱ ἰμραϑο 
τ μοι Ἀν ϑρϑοΣ ΟΝ αν αῦ ΟἰΝαιχοῦ ἰθμαο. μμο ῳ μα μὸ ΘΔ 
ξιϑομθ ἐγαθϑνν ρον οναδι ἡ δι οὐἱ γον οθοος μα ϑ.ν μο] ἰξῳςϑὸνς, υλαλθ ομοίο 
δ᾽ κϑομδαδι λον εὐνοΐ . τ. δι ὀμσνας Ὁ ὧν ρθῶ. εϑὸν5 {16 ὁὸ «.οοἷν. ϑδιροθοο 
εις ὅλο 59 οὐ᾽ ἰομάδος, μϑοιο ἔροσος δ .5β5α τ, σομθον οοθλθο ἔν οοδο ὅλα 
ιϑομέϑοο» ῥϑβαο μοο αλορλο Νὰθν κα όβο, ἐχιμο με ὠλϑος, σοῖο. ῥϑήοι ἰϑίο. ᾿Ὁ 

ἰδάϑς οὐ μοοί ἰδακθ βοον ον ἰβαν, οομ δον ἴξῳϑϑ ϑοβ 9. : αθιδι δ. σθρςνϑο) 
δῶ δ μο εἰδος μὰν, ιϑομαοῦ νος (οορυοο ὅ1α.ν μὴ. βκοΐν βου δὲ 
«ον ονΩΣ σὸοεθ 9] [κϑονς οδορπ τ ϑ ὧν υοἱ οοοδο ἰπ ὁ ἰοβν}} μθϑο [μ5) 
ἰκοαυο ἰοὺς ῬλθΣ  ἰξο9 ἰμοδνδο μὲν. ἴον . Πα ον» μαὰθ ὡθο οὐ Δάν ἰδᾶθυ 
εἰθιας ο λα μπ5 Ἰρορων (οιίαα,ς ὡς (5911 [5 θῶ, ὀβος οοδυὶ ἰγμαλο 
οὐ δ ἰδ, ’ομκο ἰξῳς 9) ὁμοῦ ο βρῦας ὁ ἴμεϑο ἰδαϑαδὶ μ᾿ ἤγοο 

λαϑὼ τἰγρον «οὐἱ ἰβοΐοιο ᾿ἰϑίδκο. ὁ,βδο ἰδ ζς. μα.Ὁ ἰοιο. δίϑιααο «ὔμμ 

ὀδδαϑ τϑ μὰϑο ὸ ἰξαϑ ἐῤσδιου μϑυίο 5 9 βοαλο μὰϑ ἰμῳεθο 
οὐ ᾿ϑδο Ὡϑθας ἢ ὼς ἰμδδμο ᾿ οὐ ᾿ϑἰο [κϑοὶ.. οἷ. ἰβθοῦ αϑαν ὁμροοϑαθο 

141" δ β νρωδδο. ὁμδο ἰκοον γοργὸ. μα σθοο μας. ἤμὸ ἰδ ὧὐ ϑρο ἰρλῦοο 
εἰβομοι μας πρῶ ὦ ορῥυδμοο οὐόϑ ἰκϑυΐνο «ὦ ἰμολναθον υϑοΐ θυ δε λον) 
ΟΘΛΟΣ κοο  ϑομαθμο ἔβα θοὸς, ἅ ας οὐἱ |ἰϑια ον. γ)γο. «ϑοβας ἔδελϑον Πασι ἡ 
ϑἰο Μ᾽ ομδθ γαιῶν αἷς τ θόρον, τ ϑίοῖοο ϑο5 τϑϑι ἡ} ἰἰμμδα οὐμθ οὐ 
ιϑομϑοΣ ϑοβῦῶο ωϑὐδοαο αὶ ϑομϑδδλαθν οὐνοΐ μὰ. ὡς γομῶθ ἰμ.5 

μα ᾧ πὶ ἰϑορ Ἀν σμουι μας μὸ γ5 οἱ᾽ ἰλομϑος, ἰυϑοιο ἔφοθας διὸ ῥΆ| 
ἐμὲ ἰδααθ. 9 σοῦ Οὐἱ .α,5. (οὶ ἴξῷεϑο :ϑ.8}} ἰϑομνα οὐ οἱ μμδαϑ ιο9 μαχϑ 
ἰᾶδου καθ ἔιϑοῖς κδιροο ϑοοβοΣ ὑμὰ, οι ἐξ θ. οὐὐδϑαλο βάλ μον ἰδ. οὐ 
ἰθ)ν «λμοϑθοΣ ἰὡϑ» βομκο τἰρϑασου δα» μῷ οἱ δὰ Λόν ᾿ϑκοθ μὰϑ οἱ ἰθραδο ἰδ αὶ 

εἰδμδθ ὀμθ βῶς ἰοὺς. μϑιλθο Μὲ ὥροο ᾿ς μοὶ μῶϑνὺ ὥϑμθ 5 δ, μὰο 
᾿ἰϑιλϑ ἰϑιῤνομθο. οοιβοξάνος ἔμδι αὐ τίμοσας Νοο (5,555. {γα «ϑόμϑου ῥλϑορδθ 
οι μϑ ας οι τλασΣ5 οἷος αι ἷγ μὸ μϑοϑ 5. κκὉ ὁθο σας ο 
᾿οιβο ραν ο ἰοῦ." βομβο ᾿ϑἰο ἱξοο. ἐμαῖς, μος χἰϑο θυ μα» (ϑοαιαυοο 
'ΘΟΣ ἰονδαν ομο!σοο.. (510) ,ϑομυοί νακυϊο. οὐ ΘοΣ μον τὸς ϑροβθο.. οἰ αν, 
μος τροθ ΟΝ αν κα} οἰϊονίομθ βασρθ ἰκθος μαα. 9  λϑο ἰϑρο ὧβ [κϑοο οὐ 
"π᾿ τλόλαϑυ ἰμαθῦς μὸ ρον ὐ τἰοδὰν ὠοοσρκδαον ἰαααθ. υοοδοί Β θαι 
τϑε ἰοῦῶὰν υοορδαθν ἰακαθ :ἰδΝωιυοὶ ἰδδίμν ὀιδιάνας, 3.6.5.) [9] με δδύοιουυν 

τί βς δὼ αὶ Ἰδοῶν, ἠαοι ὁ γοῦνο μοι θὴρ. θθμδον βϑία,νο ἰδ. τον ἐμίγος. 5 δ 
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Αποὶ αΤ165. ρο] μόσθη (ΥΙΡΌΠΟΒ, ον ΠοΠαπρίοίο, ἤἴὸ ΠΕπιομθη τἤτθη. πξο]} 
1Πτὸν Βοιδρίιηρ, ἀυσοῖ ἀοπ ΔΓ ΠΠ]οὴ. 1Πὸ8 ΒΟ ρ τ 5, υῦδο, Β]ο ῦ παῖ ΠΛ πὶ ἔροῖθη 
ὙΠΟ, Τὸν, ο5. οἱ ἰκοῖῃ. Ο βοΠρ], δ. βοῖπον ΒΟ δρίαμρ' δ πλ6}}}" οὗου 
ΘΗΡῸΣ ρα υνϊ 0, ἀθην 81165. γὸμ οὐὐ ρ ΒΟ ΘΠ Όπ6 ἰδὲ βοῦν ρα [ ππᾷ πῆξον ἄθηι τ46" 
απύοη οἰθὺ 65. πἰοιὲβ Βῦβαβ. Δ ἀλΒ --- χυγοΠὍ]105. --- 50 δῦ, πᾶ ππβον ΘΙ 
ἴτι Τύν ΠΡΟ] απ βαρέ, 6) ὁΒ Τ)ἄπποποι οὐ, αἴ6 Ἰνῦθον Β᾽ πα 415 ἀπ ον --- Τλιο, 11, 90) τ, 
ἄδηπι 5186 οδηθαν αἴ ΤΠ πόποι πο ἢ πδοῖ Ἴσον ΒΟ δρίαπρ, βοπάθτπαι πεοῖ ΠΡ ΠῚ 
ἍΜ ΠΊΘη ᾿υῦβθ, 1)ὸν" βομ]αβ} ᾿δὺ ἀρ] δδέσοι θαυ; 65. οἱ ἤἀσοῖι κοῖα Ἐθιιον, ἄδθ νοὴ 
Ναΐαν Ὠ]ολῦ οἶον ροσίπρον Ὀροπηῦ, Βοπάοντ 685. ΤΙ] θὲ 510} πδο} ἄθπι τ Θηη ΒΟ}: 
πη ὁ5. οἽ} Ἰζοῖπομ Τιῦντοπ, ἰτοίπου. ῬΆΒΌΠ ΠΟ, Ἰκοῖπθ ΞΘΒ]απρο, Ἰκοῖὰ Ναΐαννγόβρῃ, 
ἀδ5 πίοι βοῖπον Ναΐαιν πὸ} τίν Ἰεῦο, 

00. «»... Τοιθ τὸν χτιστὴν βλασφημουσι τε καὶ τοῦυτὺ τὸ τὴ ψυχης σῶμα κακῶς 

λεγουσι τιᾷ τὴν τοῦ χυρίον αὐθότηταὰ εἰς αὐτοὺς γενομένην καὶ διαπαντὸς ἀπὸ τῶν 
δαιμονὼῶν αὐτοὺς σκεπαξουσίν γνωρίσει" μαρτυρὲς δὲ μοι τούτου οἱ ἐν τοῖς ἘΠ ΟΙ 

ὉὙὉπὸ τῶν δαιμόνων φοβηϑεντες πρὸᾷ τοὺς ἀαγγεξλους προσφρευγουσι καὶ ουτῶς αἰσϑανο- 
μενοι. ξξυπνοι γινονται. 

Διο Το" χονβοππιοίζου οὐ" αἴθ ΒΟ Πα Προησαῦ, αἷο ΑἸΠἤπρον ἀο5. Ἡατοΐομ, 
ἅἀθ5 Νίαπί οἷο ἅϊθ ἄθη βομῦμρίον ᾿ἄβξέονη, δυ πδέϊο ἅ1ὸ Ξθοϊθη, ἄϊὸ Κίπδον ἄθβ 
Τλολίθα, ἴπ ]μαῖμον νὸὰ ὅ6ν' υὔδου Ναϊον μι  οββοῖῦ, 16 α16 Ὀδβιποόποι πίομὲ 
γοι Ναί", βοπάοιπ πᾶοῖ πη Ὸπὶ ΔΓ ΠΟ ἃ Ἃ(ἃ5 Ῥῦβο ρου θη 51π4, νγ8}} ἅ1105 
νοι (ἀοὐύ ρΟΒΟΠ Πα πο νὸν Ναῦαν οὐ δῦ, 50. 511 ἈΠῸῚ πη8νῈ Ποῖον, αϊθ Βοϑα- 
ΒΌΆΠΡΘΙ 661 ἤροϊομ, ποῦ Ἰοῦβο οὔδι" νόπὶ Ὀὔβοι. ΕδΙπθ. [261 Τ,61}0ὺ δ᾽ ν]ο]σηθην 
ἀθας!] οι. οἷπο βίαντο ΒαΡρ ἐν ἀϊ6 ἥθοϊο, δ βο πῖον νὰ ἄθπ ΜΟΥ Πυπηρθ- 
Ἰεϊπϑέθη ἄθυ ΒΟ] αηρθη πα ἄθπ Ἰοάα; ὃν ἰδὺ δι ΒΌΪΟΠΟΣ ΟΠαΐχ {1 5'θ, ἀαγο] 
ἄδπη (ἀοξἐθβαϊοπει, ἀπ 5 ΒΊ ΠΟ Ποβον, α16. Α βἤτοβο, 485 Ἰδαβίθι ππα 16 θνῖσοι Τρ πο 
αἴ οὐ παρ ΠΠππ πὶ θππᾶο 0. [)ὰ5 ῦδβο δον ΠῚ, ἄρτι (ἀπίοα πο! ! 516. εἰμ 
510} ρΌρΘΗΒοΙεἶρ (ἀδπύβδου, ΟἸἸοον, αἴ ἤθοϊο ἀπᾶ ἀον ΤΟΙ} ἴὰ οἴπθπι παρ] μοι 
 όβοη, ἄδπι Ἡοπβοίιοα, Ἅ1Ὸ τὸ βοοῖο τ ρὸν ὙΥ ΘΙ β]οῖ Ὁ πᾷ Του βίο! ἄθη γοι 
1ῃ' ρΌ]]ο οι 1,01} νον Βοιαάοη, ΠΟ] ἰδοῦ, 5ὸ βο ει σὲ ἀν Γ.61}0 56 πιτί, βοίπθη Θ᾽ ΠΗ, 
516 Ἰονπῦ [ ἀπσοῖ 1ππ, {ὺ ἄπτοϊι ἀπ αἴ Τα ρθη πἀπᾶ ὁνουθὺ πιϊὸ ἴππὶ χυβαμησηοη ὧἀδ8 147" 
Ἰοῖοι. Ταβ ἀκ 50 ἰδῇ, οὐζθηποη αἴθ, ἀϊο τη οἸ Ὅποη Απρθη θη ὙΥ ρ' ἄον Ταροπὰ 
τγαπο1π ἀπ τπου θη, ὑνἶδ δ 510} ροροπβ οι ρ' πὴ ΗΠ 6 60 αὐ ἘΠ] οθὰ απαᾶθ 
Βο χα. Πα 416 Ἰ)ξηποποη σοροι ἀἴ16 1 6Ί ΠΟΥ Το πα Π1οἷ] ριϑϑῖππί, βίπα πᾷ ἄσναπ 
δπ|5 5πα, 56. ἄασο! βοποαβ] οἶς παν τοἶτο χὰ νϑυάθυθοη. ἀηᾶ ἴθ πο! πὰ ἱπὶ 
Ὑ δοιοη βοπάουη δ ἴθι ΒΟ] αἴοπ ἀπρτοϊ ἔθη, ἄὰθ. Ὀδχθαρὲ ἄϊο ΤΙ αὔβαοια, ἀαῦ 
σόϊ οιο ἴπὶ Τσαῦπι γὸπ ἤθη Π πόποι οὐ Βο θοῦ. τχουᾶοη πη γὸμ Πιπθη χὰ θα 
Ἐπροῖη Πομ θη. ἀπᾷ ἀλη ἱπὶ Βονναβύβοια ἰΠρον Τρ ΔΌσϑοιθη. Ὑ θη ἄοοὶ 
ἃἷϊὸ Πβποιθη νοὶ Ναῦθν δα. σοι ππᾶ αἴὸ ΤιΘ νου" οσπθο, τυϊϊίοι ἤθη ἄβηη 
αἰ Τιοῖθον. νὸπ ἄοπ Πάπιοπθη ἴπῇ Τα θ. ΟΠ ῸΪ Δ]]ΘΡ]οὶ ᾿νῦβο Ἰυ ΒοΠπϑ᾽ πα προ. ὁΓ- 
ΒοΒσθοκὺ ψουάθη, τὸ ἀπτοῖ οἷ τπουδοπίοβ οι νσουθ. οὗδι οἷα. Ὀγθαπομῖθα θαι 
οὗρι ἁπᾶσο ΞΟ θο τ [610 ΟἸοίοιο δίοβοι, ἀπτγοὶ Π]686 106 Ναΐαν. γουθαπᾶθη, 
ΘΥ̓ΒΟΠΤΟΟΙΓΟΠ. 5101. ἋὍο]ῖ ἰοῦ, βοπᾶουη Πθῦθη. οἸπαη θυ} 1πὶ ΟΠ] βορσαν ΗΠΟΙ οι 
56. γο ἄθῃ Πέπποποι. χὰ ὅθ ΕπΠΡΌ]η, υν16. βίοἷβ ἰπὶ Ὑ ΘΟ θα. ἔπη, ΟἸ ΘΠ θ81, νχοῖ] 
ἀΔ8 ααΐο βοῖη Οαὐοη αΠποῖνέ βαοῖθ νον θη Βὔβου, θη ἄδηη ὅθι" ΝΘΠΒῸἢ 
ουὐγϑοιῦ, ἄον Ὀὔβου ΑἸ Π ον Πάπιοποι ἵππὸ νιν, ΠᾺ]10 ὃν ποθ ἴπὶ ἀουοῖ 
πα υαὐῇ, βόιοπ ἱπὶ  δοθπ, Θοὐὐ ἀπ ἴππὶ οἴπθη Τὰπρ6 ] χαπὶ Βολαΐχ σὰ βαπᾶθῃ. 
» 6" ΕΠΡΌΪ 465 Ηουτη Ἰπῥρ6 56 οἷο" (ψ 84,1). Ῥδηπ τε ἀπ5. ἸΚαπιρρεδυ ϊπηπι6] 
δα πη 50] 1ρ6 Π α]6. Ἰσοιππῖῦ ἔθου ἄδη. ΙΘΉΒΟ]ΙΘΙ.. 

61. ὦ. ν᾿. «Αποκαλυψις διδακτικὴ ἔστιν ἢ τῶν του ϑέου ἐντολῶν ερμηνειαὰ ἡτις 

ἀποκαλυπτεται εἰς τὴν τῶν ἀπλὼν παριικλησιν. Ὑ 
Τ 688 ἴπ ἄδιν ροϊβύϊροι Εὐ]τοπαῦπβ ρου ΠΡΌ. ροδοι θα ΟΠ ΘΕ υτηρ, α16 ἴῃ ον 

ἘνΚΙδνααρ ἄον ἰδθοίο (Δοὐίοβ. πᾷ ἴπνο5 1 Νανχοηβ ἴῃ βου οπ νοι οὶιῦ, τυ] δυοῖν τηγὺ 
98 



800 Ψ. ῬΠΑΝΚΙΕΝΒΕΠΕ, 

εὥϑον, 69 διϑια ἐ μοὶ» νοἱο νὰ ]αθο ὥραν. ἢ. δ λο ἰγοι υϑοϊθ ὡἡἡ τέμΆθα,. 

μω»" μμ"»- εἰο ἈδύμΣ ἰδῶ ΩΣ μὼΒ οἰδδδὼν ἰδο μος; 5. οἷα. ἔϑομν δυὶν 

᾿Ξ ἰοῖδαν οαυ δα) ον ϑομ ων, ῶδοι μάθοι. οὗν. θοδα. ἰορο ὧς φο 

ὧν εἰδολδλοο ἰδδι ον καθὸ :όμθο ρος, βλαόδαθοο ᾿μωο βαϑ (οοι5 ομδθον τἰρθϑν. 
σου βόλαθυ ἰλαλλα, ομδν : μκόλ 9 {5} ἰϑογαλο ἰκδάϑονοο ἢ] ἰμϑαα οϑὴ ὁμθο ὑλσν ς βογο) 
οἷ. ΟΣ) 9 ΝΣ μαῦς ραροᾶτ 5. [30 οοὶ μῶωςΘ τἰλαυφθιραλο γοῦν ῥο 
«ῬΏναοΣ ἰμμὰς οἱ .βαΐας γ μμγοϊδιϑ. οἱ ράας Πν λοίδϑ οἱ «ἰνδαγ μοοΐν. 
ἰβα  ἰϑομθ μ5 τἴίμων ὠλβδαὺ ἢ Βαλςς δὰ Μὲ .Οοαΐ, οομδωΐ μὰς οὔνομθ 
εἶθ. οἷα. ἰαιιο πϑοας 5 μὰϑῦ ἰμκ9 ὡὸ 'δς δ ,5 :βαδαςς ας ,ϑοΐν. 119]. ομαθ 9 

:μομβδςς κι ἐν δου τίδοον ἐμὲ λαϑον ἕμος ον δὸ δν βθοὺς φομδυὶ [κϑοὶ τοι 

ἰϊς οϑον, φαϑιο οἱ Μὲ. ἐμούδρο τοῦς οὸς ἀθιλθου χουν κὐονβοὶ κβφ θῶ, οἱ ρραϑο 
99) μβκϑῦ οἱμοῖγ ὥδοθοςς μδδιο,, 9. καθ ΝΩΣ ομοῖο οῖϑϑὺ φλαλςν ϑαλοοῦοι; 

μο :κϑρ ἤδδλο ἰὼ9. ων αὐόν τβοοι Ὁ ομάσθν μὰς δοοὶ 9, ἰρμοο ᾿άϑο ἔμ 9 

τϑ τρόας [0 υὐοίδϑ οἱ 'θνδν οἷαι ἡ} ἐμαςθὺ οϑιαϑ. δ) δὸς δυμλ θ᾿ βϑθιδο 

λαῦϑ ἴμὰ ὡὸ οἱ :λαῦρο 5115 ὡὸ οἱ :φουδε τὼς οἱ φῶ κϑιρὰ ομϑὶ κω 5. δ 

βαᾶλας γ» ιϑοίδο μβϑιδαγ οἱ. ομϑ σον ἰαῦδυο οοαδιᾶαυ ἰμκν οἱ τοῦδ ἐ οἱ σου; 

οἱ οἰμο οαρουαϑ πο μὸο:5 νϑϑ δ. ϑὐϑ]}ν «ϑοιϑο «ϑομϑοῦ ἐδ μοι5} 

τ48᾽ εν κραρϑοο. ον «οὔνο 5. οἷς ᾿ϑσσο :λαῦρο Ι5Ν 55 ναῦς οὔθ 

τιον τμρόίαρον ἰδμαρ νοοῦν ιο}} Ἀν. οἱ. κῶν ἰμνοῦ ονοδυΐ ρον ΟΝ ΑΙ 

θὰ. ἃ, κῶς ον οἰδονλϑο μων δς δος μοῦοι ὡ ιϑἰν. ορΝϑαο δωίι μου ῬαῦνοΣ 
Μ βαᾶς δὰ ΜΠ τὼ μα5. ᾿Κ ἰδασὼ λαδορο οὐνοὺς βιδνλδ ὠοαχ ςοομδυὶ βιοᾶοοο 

τ]ὸ 5859 «ϑομδο Βαλᾶς ὦ Ἰδν ΣῈ Η .ομὰθ οι ἰβαῤ ἰϑομ ς5 ἴων άβαν 

τ:5 τῴαβδαν ἢ μαϑυ ἰδϑιμο μα5 «οοἱ μων ς αῦϑῤῃ ἰμαϑδγο νυ θο» χαᾶ καθ 

μιϑοίδας, ὁρος ράσο σοι» : ΒΝ ἰρϑβοο ἴδια μα μθὶ ομαῶβῶ μα ῤ ἰοομ 
τοῖο. χὸς, 9}. Αορθῦο δι» λβαῦο υολθ οἰϑὸ ομοον ἰδῶ μ|9} [καυΐ : οῦοοΣ 
:- :βο θα θα ἰδ) ολανο;5 δ «θῶ: ςοομδοο ΟΟμ2) βαλαςς. 

τοῦο ἈΚ. βαθὺς ὁὴν, ἰαλθο ὠϑιαας Σ᾽ μαθῦ τίμος Ὁ οοδοὶν ἐμειθ ὁ μαῦρο δ Ὁ 
μ᾿ ἰξεεϑ [μδὴ [51,66 οὔλν9 βοιὸ ᾿ ουδυί κθον χα. οὗν οἷο. 5 βορϑὺ ομϑο ἐϑδον 
μὴ ὁμδ ον ας, μον ας ον ἢν σον κου τοδϑίαα βαθὺς οοιαιςς ἢ 
5 10. ΘΝ δι) ὁθος Νὰ» ἰμὶ λαϑογ μὰς. Οὔ, ϑ δ μὸν [θ ἴωμα 

ορα. ἰδιαϑὺ οἷο οδαδϑο μν ὅΝνδϑο :5. τομοοῦ μὰ μϑὸ ομθο δίδου ἰμοὶ εἰμῳςθ ὁθ 

ὼὸ "Ὸ εἰμῳςθῦ ομοὲθ »ὸ. σον 9. τορτῶς «ον ὁ (οοιλαλναθὺ οὐὐοἱ τραυαῦς, 

ϑομδμείο τκαθῦς, ὁδὸς ἡκαλο οὔν5 μοὶΣ «ξφεθν, οἷς, οἱ μοαϑο τἰδααθν μὰ ῥοο βόοοὶ 
τϑμδεξ υὐοῦ» {δ νΘ. ἰδδνιο δα μα υἰδασθν μβθάμοο βακθ οἷν. οἰμοίο τ ἰγρῶν ΒΟ δι 

τϑὴ οι [Δ γ9 'οον ἰϑαϑαν 9, μοῦ «βομν. ἐν οΣ. ἰμϑϑον ἐμοὶ εἰδαυυοῦ ἰδῶ 

τὔλΘΙβ ἐβοῦδιο ἀνθ ῦ οοῖν. οἷν. ᾿βϑδθοο ἰβλβοον ἐμὲ εἰδνυυοῦ ἰδίως ἰδυσολοι 
ον : ἐϑμάθαϑ [65 οἷς. δῶν αἰ ο ΧΩ ἢ 9 ἡ ὦ θοπ.. με υοΥ μῶν. 
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πἱολὺ Ομπὸ ας ρον Π|οπὸ Οπαᾶς ἤθη ΣΤ Προ, 16. ἀὰ! ἄομν οπμμᾶ]οι Ὑ ὁρὸ 
Ομπ6 ΟΡ 6]. απ πὸ ἘΠ Ά]Β0}}. ὑγαπᾶο]π, χα (011. Ὑκ1. ἄϊο Λ͵οστίς δα]: ,ἄθμι 
οἴπθη ἰδὲ γὸπὶ (οἷἰδὲ ρορόθοιν ἄὰ5 Δ ονὲ ον"  οἰβποῖί, οἴποπι ἀπᾶτου. ἄμ8. δον 
(δ᾽ Τυνκθπηΐηῖβ (1 ον. 12,3) ἀπ γγόππ οἴπιομν ἀπάτοη Ἰθοΐπι Αἰσοι ἅ1ο ΟἸ ΘΒ Δυτηρ; 
Ἰτοτητηῦ, 5011] ἄδι' οὐείο βοιυγοίσοι" (1 ον, 14, 0). 1)5. ουριη εἶθ. ἄου (Δοθοία 
Οοὐξθβ βὶθὲ α͵8ὸ νοὶ ἄθπι Ραμ οἴποι Βοβοπάτου Γροπα!ροη ΠΡοβί, 50 ἄαβ αἰ Ξ'86 10 
νου ἰμποη οΥ]δαοι οι Τ}Ὸ]} νου τ. οἶα πὰ Εὐν]τοππιἐπῖβ ππᾶ Προ μΠ  Ἰλρ. Πδππ 
βομὺ ἴπ ἢ Ἰοπθ ὈΠΑΠΒΒΡ ΘΟΙΠΟΙΙο ΒΟ θμ]οὶ δ αἴ ἀπ υβ ἢ ἢ θυ ΠΠομοτὰ. ἔθου 8116 
ἸἘΧΌΡΠΔαηρ ΘΠ παθθιθιι (Πα αθοι, ἴμ 0 ΒΟ Πρθη ΟΠ ΘΗ θαναπρ:, 

9, «᾿.: Καϑῆκει τῶι νοὶ σχολαξειν» ἢ τὴι τῶν ὠσωματῶν ϑεώριαι ἢ τὴι τῶν 

σωματικῶν ϑεώριαι ἢ τὴῖ τῶν πραγμιίτων ὑπτασιαι οτι εν τούτοις ἢ ξωῶη αὐτου" ἀλλα 
γὰρ τὰ μὲν ἀσώματις ὁϑὰν οὐ ὄνναται μεμολυσμενος τῶι ϑελήματι αὐτοῦ οὐδὲ τὰ 
σώματι ἀπεστερήμενος τοῦ ουγάνου τοῦ διὰ τῶν αἰσθητηρίων αὐτοῦ αὐτῶι αἀποδει- 
κνυντορ᾽ τουτῶν δὲ ουτῶς ἐχοντῶ» τὶ περισσον τὴν τὴς Ψψυχὴς τῆς νέκρας ὁράσει 
δωσουσιν οἱ αδικουυτεο τὸοΊ πτιστην κι τὸ σώμα τουτὸ δυκοφαντουμτες, 

Ἰ 10 πόθοι ἀον ΜΑΙ ππμρ σαν Τπροπ οἷπο Ὑ ΠΔοΡΙορτπρ' νίοον ἸΚ οἐσονοίθη; 
Οἴμτη8] 46. Βομπαυρέπηρ,, αἴ Πθοϊο, ννενο Ἰχοῖπο ἄν Ενκοπηίαΐβ {προ Ναΐαν παππᾶ 
ἄδτιη ΟΥ̓ δηάονοη, (61 [,61}} ννἕτα υὔβο ἀπ οἷπ (ΤΟΥ πρτῖ5. Δ οσαι ἄἴο ΨΥ παητ δα 
1 σθτη ἢ8 [1] 10 θὰ Δ οοο. Ὀ]ΟΙὁ τα 5101} π]ο ! στὸ δῖπι Ὑ 16. νοι ἀ6πι 1,6 1])γ6 ἔοββοὶη 
100, ὈΟΒΟΙΒΑ Τρ. 816. 510} οηὐνγοᾶον τὺ ἀον Το ηἶθ ἄον Κῦν ρον]οβθη Δ Ὅβθη, 
ἱπᾶοπι 5'6 16 οραηροι ἰὼ ἴπν ἀιναιῦ ἴὰ ᾿Ρ Π , οἷν [0 νοὰ ἄση Ἰἰθηροὶη οὔον ἄθη 
Τρξπιοποπ βἐαπηηθη. οὐδ" πρὸ (ἰραδηϊζοι πὰ ἴπν οἵσπος Δ οβοη. ἀπ ουβπομί, οἷοι 
516. ΒΟΒΟΒΒ οὐ βἴοι τὴν ἄθι Ἰυνκοπηίπηῖϊ5. ἀον Ἰχὕνρονννοϊο, αἴ. βἴο αἴθ ΔΛ οἰβ]οῖς απ 
Ἑγβουρο (65 Πομύρουβ ἸΘἸη}ν, ἀπ ὅν Βου δο ίηρ᾽ θυ ΒΟ, 16 516. ἤρου ἀὰ5 
Οθνόνάομθ ἀπ βοῖπο 1] ] απρ; 1 πα ἀἃ5. ΖαἸκ Ἴρ6, (5. ἀ1ὸ ΠΟ απο ΠΗΛῸΝ τη8Ὁ 
Τ 6 θΘτι8 ἀπιΒΟ0}}] 16 θὲ, 6] ΠΡ ; οἷοι ἄἴο Ψ Ου απ ΡΟβο ΠΕ σὲ ἴοι ταὶὰ ἄοπι Βοξναοίθη 
(ον ἀρ] οι. πθαθη γ᾽ ουρίνηρα, οἷο 516. ἀπο χὰ ν]κομα 5 65. Οονοιξοβ. ἀμ (ον 
Ἐπ νβοσρο (ἐοὐέθβ Εἰ ]θπ, [ἢ ἀΐοξου ΕΡκοππ ἴβθοη Ὀοσύοιῦ ἄπ5. ὑυαμπνο Τοθοη. ἀον 
ρπππῖ πὶ ΠΩ ΟΡ ΒΟ θα νὸπ ον ΤΊοροα. Αὐὸν αἴθ Ἰσῦνρϑυιϊοβθη Δ οβοη, [ὑπΡῈ] 
ἀπῇ Πέπιοπθι, Καππ 58 πὰ θη νομ ἴππθ ἀπρογορίοι (ἀϑαδηίτοη. πίοι βομδποι, 
ὙΘΏΠ 516 510. ἀασοῖ [οἰ ἀθαβο μα οπ απ βοΒ]θο ἔθη. απ 6] βοῖρβὲ ᾿οθαο]: Βαΐ. 
Τοηπ ἀϑάσσοι Ὑγῖγ βἷθ 80 ρο]οηάοι, ἀα βο πῖοὶξ οἰπαπια] ἀἶθ ἴῃ 1ῃτ' Θηἐςέοπομᾶοῃ 
(οαδηίςοη. οὐ κόσμοι ἀπ ππξουβοοίθ άππ,, ΑΟΡ βδἷθ Καπὴ ἀπο πἰομς (ἴδ 
ΚτρϑυΠομθη Ὑθβομ, ἀπ ἀομοη τὶν α1ο Δ ΟἸΒ| 0 ἀ68. Βομῦρξονβ Κϑηπθη. Ἰουποῃ, 
ΒΟΙΘαθαι, 76 6. ΙΘΏΒ0 ἢ} οἢπ8 ἄα8, ΗΠ  Θμηἰ 001“, ἄρῃ Τιοῖυ, 150, ἀν ἀθτοι βξοῖπο 
Βίππο ἀθυ Κθοϊα οὐδὲ ἀἴἰὰ ΠΙηρο ἄον Αὐβοπννοὶὺ χκοῖρῦ, Ὑ όπη ἄδιη βὸ ἰδὲ ππᾷ ον 
Τι61}}) ἄ6ι" τοὶ ἴππὶ νουπάοποι Θθ016. ἀπνοὶ. βοπιο Ξπιπο νομ ΒΟ] ΟΠ θη. Ναΐχοη ἰδὲ 
ἈΠῸ 516. 211 1 ν]γοι ἐπ ἄον Δ ΟἰΒ᾽16 1} (Δοῦθο5. πιὰ ἀλιηῖβ συ νγαλρο ΓΘ θη Ὀεποῦ 
π- γὰ5. ΧΌ]Ποη ἀἄθηη ἀλη Ἰθπὸ ΤΟΥ ον ρόρθη (ἰοὐδ, ον υγῆρο πῖο ἀν ΒΟΠδ ρον 
465 Τιοῖ 65, ἀδ᾽ ὅπ ὅθι" υὔβοπι Μαύθυὶα βύδιησπθ, ἀπ Ὑ ΕἸ] θαπιᾶθυ ππϑτὸς δι Ξίθο]ο 
80. ΓΟχ ἀ ον] Π ὴ ΤιΟΙ 68, ἄθη 516. υῦδβο πη οἴποι Τυΐθον ἂἀθ8 Βύβου ποθηθη, τυ νυ θμᾶ 
1,61} ὑπ 5.6616. 5161} βϑροηβοὶ εἶρ; ἀἰοποηπᾶο ΟἸοοΣ. βἰπᾷ --- νγὰβ ἰτὔπποι 8186. ἄθπῃ 
ἄϑητπ ποοῖι ἀθπὶ Βομθαθη 0. 6616. σαβοιν οῖθθ } ἰτὰπη εἰ ἄσοϊ. οἤμο ἄρῃ [0] 
πἰονὲβ Ἰθύπθι πη ΟΥἸσθπποη, ἰβῦ 516 ἀθοῖν νοι ἴπππ σοίσοππύ, ἰοῦ, ᾿πβοΐδυῃ βῖθ ἴῃ 
τα θη] Οβθπὶ 50] {ἘΠῚ ΠΟ οσ. ἀπβίαπια νου] αστῦ Ὁ] Σὰ} Α αὐδδυβιοαπρ! 

θ8. .- Εφωδ πνευματικὸν δὅτι γνῶσις πνευματικὴ τις παρακαλει τοὺς εργατας. 

1)ὴ88 Ἰρποᾶ Ατοπβ 1 Ὀοαἀθαΐθίθ ἀἴ18 ροἱβερο Εὐ]το πα 18, 16 ἀ6η, 6» αἷ8 Ταρϑηα τ48} 
πὶ σοιβίιροη Δα μ61 {ἰ0ῖ, ονπιαςίρε., Δθαμ ΘΓ 80 ἈΪΟλῚ ᾿ιδηἀ6]0, Ἰκοπιπιΐ 6᾽ πολέ 
20} ΕΡΘπητηἶβ, πα ἀδιης πο} πίονε χὰ ἀ6πὶ ΤΡοβὺ ἴῃ Βοῖπιθι ὅ6016, ἀδβ δὲ ἴδ 
γουΒορρομα Βοαάθαξππηρ' (ον (ἑενοίο Θοἐξοβ. οἷο.) Ικθηπο. » ΒΥΠαρ᾽ τη ἀλ8 Ερμοᾶ"“ 
([ ὅδ. 14, 15}. Τατοῖι (5 Ερμα ἡγουάθη ἅϊ6 (ἀθ] 16] ΠΊΏ15886. ΘΟ δα θατῦ πα ἸνῸ}]- 
ῬΙθομοη 68. ροἰβίϊροθ Εἰ ὑπο θσ θυ" ἴῃ 1 ἀανροΡ δοὐ, 



802 Ὑ, ῬΠΑΝΚΕΝΠΒΕΠΟ, 

οὐδ ἈρωνοΣ δραϑθο.. τς Δὸ {5 ἰμε9 μϑὸ. 9» ὡς θρὸ νμλ υν ἊΣ 

οοο μοα, δὸ αν ἰῷ ο τβσρο ροαλα, οομὲ. Βκϑῦο ΝΣ κ᾽ μοσος 

5. αοϑ μον, δὸ οὐδ ἴλας ἐδ υ μ έμοαν Ὡας οἱ βαδονς οἷο. 6.05... 

«θ 38. λα οὗν οΙΣ ομϑ. οοιο) -οιοδυὶ Δαν μάλλον υμϑρο ἰμϑουῦ βϑρϑν κῶνοι μος, 

ἴλας ἐδ τ ββακσθος ἰμ δέρον, οομδυὶν ον. οι μϑι ϑίο γῶν. [βοϑ.}». οοδι ον. μραθα ὁ 

:βαα δ κα μ μο οἱ ίθομον, αὐ. βς γ) μα οοὶβ ͵δαϑῖο ἰδ ῥθο ὡθ 
οὔάδο. ο βαϑϑ» οἱαιι α λοςς ϑοῖν. μοθομβο ϑομπδν» {08 ὁ ἰδοιις ἐπ οσοο 

οἷο οἰδιλὼν ἰμολο λοις οοῖςς ὥς ἑδῖοο μοῦ μυῶν), οἷς οϑῥαρλοο εἰδᾶ 5 

Ὁ λο μὼο . μαῦο ὡδὰν (δῦ. ἔμβδαο ἰκϑῦνς, ἰδᾶσ οοιπ ἰϑλον Θοσι αν 

ΝΣ αοο μὸ ον μ Ὅλο «Ξϑοο ἰμν ὄδο  ρϑδδο [τα ΐοο νωνςς 

ἰδμδο .οδλο ὁμδω μήαρ,θίο κδου; ᾿αα. ὧν μοθοι τὰς 9» «ἰλαρο οΣ ῦν. 

τὔὔϑϑο ἔομαθς βου λοὸς, μαλλθιυο : ομοὸς ῥοο ἰοῦν βὶ ἀθιλλον μα, ο ἈΙῸ. μοσρο 

«λα οϑ» ἰθοο.. μόλ 9 μῦς ὁ {}Π τϑ ἔρμα μ᾽ ὁμδμ! ον εἰδδέσροο ΣΡ 

τϑ οἱ οδωλο ς(οομαϑαϑ (οΐν ον δυὶ μὲς μοῦ ιϑομδυΐ ἰκοςθθυ θοῦ ἈΞΟΣ 

τνέλοΣ κῶνον λαλθ γα οομδυΐ  δακὰν ἰδβλοο. οἱῦο μυϑῆλο ρϑὶ αἱ» τον . ἔκαοΣ 

.λδκ5 ἰδααο [μαλο ᾿ϑομβϑαλο ἂ. υὐδϑοίο Οἰυϑδν ὑ5} ἰὸν οι μας ὁ Σβκασα5 
τά405 αν δῦ οἰ αῦο ἐμρμα ἰκ τὰς ιβϑϑον. “9: ". οιίοραθ, (᾿ ἱϊς αροζ 

ἐμ} Μνοὶν βοβ5 τῷ οἰοῦδαν ὠοασρδαθυ ἰδοαο ἰϑυρος οιοδαὶ υὐοὐ» βοο)}9 εἶναο 

..λγδο αοροὸ άϑῶς, ἴοι δ λδνγ λὸ -ὠοιοίμλϑ ἰοϑι βμάβου : ϑολοιὶ [550}9. 99] ἰοὺ ἡ) 

δα εἰ αθ.999 ἰλαα,κο ἰμόοδοο ἰϑομιοο θοροῦ τίοινα; ποία δα 9) ἰδαραϑ ἰδδι 
Ἀβαο δας μα ν᾿. βοοοῦν οι δὲ οἱ τ αν σι μος ον ο τ μολας (δον Πόλις. ὀνδς 

ΚἈΝ Μμο βοδοο «οἱ ἰ[κϑοι εθίαλον ἀϑσλον, ἰαϑς ςοομδς ἴδιας ὕδοο ᾶ5:ι 

ἔρϑΣ ἰδλάωχ .οοβλβι οος. [ορ9). «οἷο «αὐ τ«ϑοΐδον μι αολον αϑομο μοοῦ-. 

ὄμδὼ μαα »Ἂ. εὔϑις, Ιοϑοο : βοαϑᾶ ῥλιοοὶ 1ϑιϑϑὶ ρὸν υμυδλο μοὶ αἱ Μὲ 9 ΝΣ 

ἰδ ϑλο κϑο. μασμ5 ραλο τϑ ἰξῳϑ ἘΔ. φράυϑου :ροαας "ο δ 5 ονο :49. 

μ᾿ Νὰ ϑῦ ἴδιας ὅλο μὸν, ἰλάσου, , ΘομϑΣ κῶν οὶ. ῥοὸ ιϑομυαϑὸι οἷα. ῥθμθοο 

εθηθ κοϑ ἐγ οΐ ᾿οϊδλον ἀονλῶς τβαθν ἰδααα ἰδάλας. ὀῤν. κϑοβοος πὰ) 
τομαϑ ἰδ ᾿αχυδιοὶ ὐἱ ᾿ὅα ομβν .ἶγοι δι ὥοο οὐ οὐ. [(αϑς γον δΈθο 

τλοϑ ὁν τυ αι μμο βοδοο θίο :}) ψϑηβὸ μὸν. βιϑον. οἰδωλϑ ἰβααορθθ ρόμοὶ 
αϑλς τ κϑὺ ἤλλο βαοος ὦἹ οὐὐν μοοῖνς, οἷο, ρϑυλοους μι μλοο οἷο μυμῦδμο μὰϑ 
ἰδῶ μαθα 5 δυΐνος νμδνο ἰγοὶ ων «ϑοβδαν ἀυϑολ εἰδϑύμο ἰδωμάβθαθν νοΐ ομ5 

λας ον ρος 9. ἐμοὶ οιδόνϑος,, ὀῆν, ϑομβλο βοὸς. ἰμθολο δα [αὐ οἰαχοῦ ὁο μδυ:9) 
εἶδλαςς ὅδλο ἰμὴο βοὺν ὍΘ οΘμΘΟΣ ἰδ 95 «ϑομδο δ ὦ» ας 9 οἰδὴϑ) οοναὶ 

149" μῶν βαϑ ἰξβαϑι, ομϑῦ ἰδαϑν μοὶ βββοου. . μβο) 55 ἰαὺλ μος οδἱ ἰμθμ . κα’ 

τ όβον δνοδοολο βὰν μθο :.αθα [0.00 ον δου ἰὰ 9 λαϑον ιϑομδοΐν οι Ὁ 

τ ϑιοδοΐ νοῦν ψαξμο .1κα]οὸ δα Ὁ ῳρολ, ϑοίδνιο ἴννας ὅδ υμὺ 

δα δυμοῦ μκ5 ομυ Ιοήοι ίο νον οθβ μαυϑθον ἰδωυυοῦ [λαιοῦ 

͵͵,ι. 



Ευλοπιῦβ ΤΟΝΤΙΟΌΒ. 808 

0. ὦ, νυ Εἰ τῶι πρώτωι Ισραηλ πολλὸν οἱ οὐχ εξ Ισραηλ ἡσῶν προφεκολ- 
ληϑησαν, αρις καὶ σὺν τῶι καινῶν Ισραηλ οὐκ ἂν πολλοι οἱ οὐχ εξ Ἰσραηλ εξηλϑὸον. 

βθῖπο ΜαΠπππρ' το οξ 5[ο} δὴ. αἴθ ΜΙ ὔπομο ἴῃ ἄν δ᾽ ἴδε, ἄθπη αϊα ΘΟΒίοκβα]6 
ὅν ἸΒΡϑο θη εἴπ ΨΟΥ ΠΟΥ δα ππ8. Οἰθυγβ εἶπ ἀπὸ} παϊξ ἄδιη ποᾶθῃ [5080] 
1616 Βούνϊίρον. ἀμ ἩθΆΟΙ]6ν. ἀπβροΖοροι, ΜΝ186. χ. Β. ἄϊα φοθ]οόβοη ἈΠ ΘΒΆ ΠΙΆ π ον ; 
αἴ ἡΧΟ]]Θὴ. 86. ἀἋἀγο]} ἀϊὸ ππτοίποη (16 ]ΠἸἰδὅο. ΤΠ ρον Του χου, πνῖθᾶον ἢ αἴθ ΠΗΡΌΒῸ 
ὅν 61} σαν τ οἰςίν οι θη, νου ]οοίκοι. βἷο πὶ 16 Ἡδιβοῦ χὰ ΒΟ Π ρτρι, Ἰε ] 6 πς 16 
Ἱποντιπβὺ 465 Οοἰβίοβ αὖ, ἀπᾷ Ἰαββθη βἷο ἢ θη Τοᾶ ἄδιυ Ξύπια ἘΆ]ΠΊοη. 516. ΒΟ] ]οῃ 
ποῦ Θ΄ ἢ118] ἴῃ ἰπσοι Ἡουχθῃ ἡν ]Π|6Π6 ἀπᾷ Π 8] 16 ΟΙΘἀδη]τοη δα ΠἸοιθιηθη ᾿ΒΒΒοη, 

θῦ. ». «κ᾽, Δ.. Ἢ λογικὴ φυσιᾳᾷ διῷ τρία μερὴ διαχρινδται του μὲν ἔνὸρ βασι- 
λευξι ἡ ξῶη, τοῦ δὲ αλλοῦυ ἡ τὲ ξῶη καὶ ὁ ϑανατορ, τοῦ δὲ τριτοῦ ὁ ϑαναᾶτορ, 

ορθη Βαδήπκῆον ππα ΕἸΡΙτασῖον, Π16 υβίθηῃ βἰπα 48. ΕπρῸ], ἄϊο οἐΕ ἀπ 
βϑὶπ ΕἼΘη] 4 Ἰοθοη, πῆν ΕἸΡον βοίποη ΔΓ ]]Θὴ. ἔππ ἀπ ἄμπιοϊ. μοβοϊπιηίθνο!]ο 
ΟἸΘαΡαστπροσι γ 01] Πο]ον Εὐυ]τθιἐπβ εἰηα, αἴθ ἀλβ νᾶπνο Ποῦθη Θαδιηδορέ. [16 
φυγοιίθη βἰπα 416 ΔΓ πβοίοι, αἴθ πιοπῦ πὰρ ἄθπι ΤιΟΙ ἢ) πδ0]1 ΒΕΘΥ ΠΟ. βἰπα, ξομάονῃ 
ὅπ. ἀσροι ἀὰ8 Βὕδθθ ἃ 60} Κ'80 186. βίδυ θοη ἰσὔππου τπιπᾶ, ἡγοππ 58 ἩΣΟ]]18π, 5ἰοἢῃ 
ΒΘ σθασθη ἀπα ἸΟροα. [16 ἀν νίοη εἴπ ἀἴὸ Πίπποπθα, αἴο ἴῃ ΒΟΒΠοῖς ἐοὲ πμᾶ νοῃ 
ον ἘΡΙκοππύηῖ8 (ον ρου ΠΟ ποι (1 6] 1 ΟἸ πη ͵ 8556. ἀπ Βρ ΒΟ] ββοὴ βἰη, ΤῸ ἀπ ΕἸ σβέσον πο 
Βονρβοιῦ ἴἰροΣ 1ῃν δ όβθα; 1 6 ἱ προν βἰπμ]υβομ Δ παρ ὙγΌ]]0η. 518. πῖον σαπ τυ Πγθὴ τ49" 
Τ ΘΙ 6η ἘΠΊ] ΓΘησοα ἀπ ἀὰ5. Οπιΐο ἔπη. 

θ0. Ψ' Ὑποδυτὴς πνευματικὸς ἔστιν ἢ ἀποκεκρυμμενὴ τῶν τοῦ ϑδου ἐντολῶν 
ψῶώσιο. 

Ἰ)δὰβ ΚΊοΙα, ἀὰβ αἴθ Βομθη 01 Αὐοηβ θοῖπι Ἰυϊαεν δε ἴῃ ἄλε ΑἸ Θυ πο Πρ βὲς μ6- 
ἀοροκίο ({μον. 8,1 Ῥοδ) θοάοαμοῖ αἴ ρο]οῖπιο Ἐ]τοπη πα ἄθε Οοθοίο Θοὗξοθ, αἷο 
416 ἨρΙΠΠρΊτοιν ἀπα Ἰζουβο ]ΙοἽ θοβο]ϊέχοη; 586. (αἴο ΕὙ]ΚΟπ ηΐ5) ὑνέϊσε ο]οιοβατα 
ἴῃ) Οὐ Ποἴμηθη, πἰο!ῦ νῸ} (ον ΔΟη ΒΟ ον. Αὐροη, ἀὰ5 Ὀοβομπιὀίοπο ἤρυχ, ἄδββοη 
ϑγιθ018 ἀονῖ, αἴθ Οταμπδύε ρ!}] εἴπ (χοῦ, 38, κ0- 54. Ῥοῖ), | 

θγ, «᾽. 1 αἰσϑητα πράγματα κινεὶ τὴν ψυχὴν ενδυεσϑαι τὴν εἰχυνὰὰ αὐτῶν 
οὐυτῶς καὶ αἱ διανοιαι νοήται τον" νοῦν κινουσιν τὴν αὐτῶν ϑεωριαν ενδυεσϑαι. | 

Ασο ἀδδ σἱομέοι βίο ρόροι ἀὰβ ἐὐνιοπέο (ἀοτθᾶρθ, 68. ραθο παν 16 βἰομέρανθ | 
Ὑ ον ον 4 ΕἸοπιθπίο, αἰο βθο]ο νγάνο πὰρ ἀϊο ρ]οΙοἸπη ἰβίρο ΜΠΞΟμυρ; ἀπ Ἰπποη, ἷ 
θ6Ρ Κοῖπο νϑυπἰ προ, ΚύνρουΠοηθ. Ναΐαν, αἴ ταϊξ ἄσιη Τιοῖδ νου απᾶθη. οἷα 
ΜΘΗΒΟμΘπύγθβθῖ πβιπθοη, Π1Ὸ (88. Ὀοπαπρύοπ, ᾿ν]ἀθυ]ορ ὁΥ ἀπ ου]οποβέοι ἰἢνο 
ὙοΥΠαΠ Ὁ ἃι18 ἀθπὶ, νΓα5. ἴῃ ἴῃ ποι ἰδὲ, Τ 16 ΒΙΠπθμ ἰῃρῈ τορθη ἀὰθ παϑητίκὸν ἄδν 
ἤὅ6610 ἅπ, ἤνθ ΑἸὈΘΠΔου ἀπζα]ΘρῸΠ: 516 ὉΠ᾿ΘΙΒΟΠοΙ οὐ ἄδπη ἄϊο οἰπκοηθι Προ, 
Τδ5 ἕπῃ ΡᾺΠΨ ΘΌΘΠΒΟ 8Π0}} 16 ππν θυ} ρθη ΤΊΘΛο, ἀθυθη ϑθο]α ὅδ5 ΒΙαΐ 18, 
Καῖ 1πτθ8 πα ἰν] ΟΠ θη. ΤΠ ΒΟ ΘΙ πη σϑν ου πῦρθηβ, Οἀὴχ Θῦθηβο ἰδὲ 65. τί ἄδη 
δοϊβεροη ἘἸτοππἐΠΊ5βθη. {4 (ΤΠ ΠΟ Ἰ ΤΠ 1556), αἴ ΕἸ ΟΒΈ θα ο πα ππβιοέθανο Ναξανθὴ 
ἴῃ ὑπ ΒΟυνΟν ΟΠ: β᾽6 τοροη αἷ6. νον προ Ναΐαι ἴῃ τη8 ἀῃ, ἴῃ ἴῃν, ννῖθ ἴῃ 
οἴπθηι ]ᾶτοῃ Θ]]6ΡῸ], αἷ6. Εν κοπηΐηΐβ Ἰδηθν Ναύασοη. ἀησαίοσθη. Πατᾶυβ ρομῦ 
μογνον, ἀἄαῇ 65. οἷπθ γθυλϊη ερ6 νὸπ (ον {ον Ίβοιθη, γουβο!θᾶθπο βίθοϊα ρὶθέ. 

08, «". [Ιπ ἀομηβοιθοι Οοάδηϊκοη Ππνὺ ον Τονῦ: 
Τουτὸ τὸ σώμα ἡμῶν συμβολον ἔστιν» οἰκου τὰ δ᾽ αἰσϑητήρις συμβολὸν ϑυριδων 

εξ ὧν διώκυπτει τὲ ὁ νοὺς χαν ὁρᾶι τὰ αἰσϑητα. 
106. 1πλια]} 18. ἀθαί]10}.. 1 ΠΠπβοὺ Τιο]Ὸ ρῥ]οιοιν ἄθ Ἠδαβο, ἴῃ ἄθιη αϊο Ξ6618 τ40Ὁ 

ψοΒπῦ, ἀπα ἀα10}} βοῖπο ϑἴηπο, ρ] ΘΙ ο]ιβαπι οἸΐδπο Ἰλοηβίθν, θθαρι (Ὁ) 510}} 416 5.66]6 
πη βομϑαὺ ταῦ το πὶ ροἰβίϊρου ὙΥ ἈΠ ΠΟΙ ππηρβυ θυ πιῦροι (8 ΠΙΘΥθανο ἀα βοῖπ 
Τιρῆγθη. 

θ9, ν᾿ Περιβολαιον πνευματικὸν ἔστι διδασκαλία πνευματικὴ συναγειίρουσα 

τους πλανῶντας. 



804 . ἘΠΒΑΝΚΕΝΒΕΝΟ, 

«νϑο τροΐν μοΐο οι ολϑ ἐν] μϑν. μον. μομο ἰϑον ἰϑι 5 ογ) ον βοδιῶν οἰος ἐῤα ῥμοος, 
Ὡϑι αὐνοΣ οἷς ορὐθαν αὐ. ϑμδγο σαλαθ καλοὶ; αϑυ 15) 6.9) τ αϑοὶ λαὸς 

ἰδακοῦ λλοΣ ἐουϊ Μὲ 7 λας, γον, δα ΜΘ ὁ μαϑν αϑὶν ἃ μολλοος, [ικθ. 

στοῦ σοΐος Θνον Μμιοὺ νυ «δον ον ον. βο Βὼ ἔξ Θ τα οὐ : μα ϑ} 
λαοῦ ὦ μλϑρ τβασρο οοοι ἰϑίο ἰϑιν . ομίοςς, λον ῥϑοιδδου οοὶ «οἷο. οολορον, 

θα μὴ βοιμβϑ μϑοα ἐγ» μεϑὶ τ βιδοιν 39}, ον ὁ ἰδαυυοῦ μὰ θα: θ 
δ5 ἰβαχ μλοο θὰ μ|3ο ἰμυ ἀβϑαν μθο ἐο :ἡβαο μώέϑαδο ἰμδ. ἰμω : οι. 

«999, ιϑἰϑ βιρύρσο : βοναΣ θολὰ» μάν Ὁ τἰδανις κε λθΣ βαζροΣ ἰϑρδο τας. 

οἷο ρος ρα» ἰοῦ μλλϑν γον. ὁμδο ὦν ῶνο» μὰς οἷς «Ὡς μοὶ «δον» ὐοΐδϑ 

τΑϑοΣ τβοον ὡο ἰκΞ ὁ δος. οὐμδῦ οὐ τἰθῖνοΣ ἰδϑλο νοὶ ἰοῖῦῖν τοὰς, 55 
[6.9.7 Δ λοο. «ον ᾿ς όσον [μα.95 ἰγομϑν δῦ Νὦω! μῦς ὁδαι οάθοο 

τοαϑ Οἱ κῶνον κῶς. Ὁ. νόμον ἰῥοιαῦ (ϑομθ κὰν {ποῤδνυλοῦ ἔραςς πᾶν. τϑν λϑ θα 

μιϑας μοὶγ υοἱο. μδοι» υλοίδο συν ρους ᾿ϑδνς ὀρθοῦ ὅμαδν μλάλδον μοὶ ἔξ 9 ὸθ 
Ἰδοῦ κως κῶν ΟἹ ΚἈΝ Θο βοαΣ ὁ ἰοῦ οὐ ὥϑῖν κα οὶ ἄϑδαν μ᾿ ὥομον ἐσθ, α 9 

ἰε Ἀδ. μϑλνα, δ ϑν αϑῦς. οἷς δι μι [κκθ ῥον νοὶ .ὐἱ 9 ὡο δας, 

ὀΐα. ἤομϑο δὼ θοὸν το σϑϑιαῦ [δὴν ὀρ 9) μ5) μας ἢ δ τον οὗδοΣ [,ααο.55 

Κα λαὸ βμαο τμόλω ἰμςθθν ἰἰαιας το ὧο ἐγ π μοῦ οιδδδαν,, 
ὦ οἷν. μὰς ο :μβοόν δα δον ἰρε ᾿ροῦν9 ῥο) Ἔρδας βοῦν αὐ Ἄλϑαθο - ΝΠ ἘΕῚ 

αας θαι, μιϑλο ἔξ θιον μας ὃ) ἰϊαιας μὸ ὡ ἰγὼ Ἀδ αἰ νῳς "Ὁ ὙΒαΐοιςοΥ θοις 
5. θορϑ.ὺ βοοϑοο [καϑαὰϑ Ῥκρο Ἀβλ ψομϑοο ρορϑΣ τ βῶς, δοὺ ἴδλας ὕδδα 

Μυμαο τλομαν οὗνομο (ἰο ββϑαδθ (ο [μας οἱ εἰδϑς δὴν ἐμ μλλο μόδὺ 
δον ἰλομδις. Ὁ ἰδώομο ἰδοὺ, ἑπιλοθο λθαλο χα. αὐλο ομϑο μὰς ἰἰν Ὁ} 1αυϑϑο 

ἰλαϑο μοῦϑι δὲ λας κ᾽ ,οοδλο» ἴα μϑ -᾿υϑὸν δα ῥοῦ ἐμὲ τἰδλας ὅδδο ροῦα9 

ποϑας ἢ ῥο ὩΣ οον5 Βαλαςς 9) 9! ὡο ϑυροῦν, οἷν. ΠῚ ..495 ὁθδο 

εἴμῳεϑ ὁ. Νάλα μὸ Μὲ. οὖἹ ὡὸ μλϑ θῶ ον ὁ αας ἐον, ῥα ϑῦν,, ὀῶς δῶν ἴμοςθὺ 
ἰμαϑομοῦ βοοϑεθ. οὐδο υῦϑαν ἰαῦ, βαυου ραν βοςο. ἰδλαθὺ το δα. μα 
ἔβας εὐπονγ εἰοδαν οὐδ Ἀν λλο μοδν ἐνὶ τἰδιαο ἰδ δ) ἐδοδβουςς τϑιοδοὶ 
τωωοὐν ἰδδιν δα, ἴσον αρδον ἔς, οο. μν υλφμο βοονεθὺ μ᾽) οϑὺν «ϑομδοὶ 
μῶς μϑ5 ἰοῦ. Ὁ, δ βαϑος, ἰοοι ϑθϑοο : μα» κόρος μομο ἰοο θυ 

ἐμονυθο ἰϑϑὶ ὑομθαϑοῦ. . ϑουμθαθοῦ ἰλοχνν ἐμός, ἰοοι βου θου οὐ δ υΐο,. βού ον ἔϑδϑοϑοο 

«ἰλαιυρο ἐμῥσδμο {}. λοϑαλα μϑϑο βω Νδο μὸ βμραϑβ ἱββιρδθου ἰγοὶ τἰδιανο ἰδὸς Ὁ) 
15οὐ Θοοι; μοὶ 5. Οἰδὼλο λον λα οἷον ἰὴ μο ἰμδα μκὅ τοδλὸ 

μοῦ. το οἱοὺς, ον ὀΐλϑο : μοι, ὁ βλο μα ζο τ οοἹ μο ᾿ς «λα 

3 5 ζοομδΐο τ ρϑρομμο «ἴπ ὦ θὰ νου Μ» το οἷα. οὶ 5οτο 

" μυοΣ μω) Μοὶ ὃ τοῦθ, ὦ Θθο 1 ρϑναο ομπρ ] Ὧν κυ κΣ οὐγόμο 

ὦ βο οαδο τἰδοραϑ λον, μθ' τοῦ μμο Δοὺς, μόθον μωΐ μὸν 5. τϑηθο 
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ΘΣΙΏΡΟ Ιβοῖο Ποαξπηρ' 685 ΤΠΠΒΟΒ]Δρ 6168, νἱο]] οἱ οῦ 188 ὅποι ἄδλ8 ΚΊοΙᾶ (29) 
Βαοιποϊηῦ, ἴῃ ἀδ8. 510} ἄν Ῥυϊοβέου. 1116. Ὑρ]. ἄδβ γον 76θὰ δὰ Φουαβδίθηι: 
16. ΟΥ̓ Ὑγο]] 06 16} ἀοίπθ ΕἸηου βαπαπο]η οἷο" (ΝΜ 0. 38, 1). 

ΤΌ. . Ου παντὸς τινὸς ἔστι ἐν δυναμει εἰπειν" εξαγαγε εκ φυλακὴς τὴν 

ψυχὴν μοῦ τοῦ ξξυμολογησασϑαι τῶι ονοματι σου, ἀλλὰ τουτῶν οἱ δια τὴν τῆς ψυχὴς 
καϑαροτητα καὶ ἀνεὺ τουτοῦ του σωμιίιτος εἰς τὴν τῶν οντῶν ϑεῶριαν βλεπειν οἱοι 
τε εἰσιν. 

ΒΟΒΠ]οβδὲ 5810} ἃη Ιζὰρ. 08 δ, Ἐὰ Κὔπηθα ἴῃπὶ Ἰουιδηᾶ οὐ άθρπ: 68. μὰ} ἄρον 
ΔῸΠῸῊ ἨΘΠΠρο, α16. οἰπὸ ΗΠὲ ἀον Βίππθ 468 Τιοῖθ65 ἴῃ ροἰβείρομι Βομαπθη ἴθ Ε- 
Κοππΐη8 ὅν Τίπρο οὐΐαβιθπ, ψἴὸ ΑΒναθδπι, ὅ61 ἴπ ἄδτ' ἔκστασις (πθη. 1, 19) ἄθῃ 
Ζιορθηροοῖς πα 16 ΠΑΡ ΡοΙ δα) 6. ἀπα αἷὰ Παπ])6. 58}, οὔδυ ϑπηθοι, ἀ6Ρ ἄδ8 ΤΌΘΝ 
ΜΟ]] 8116 .]61 'ΤΊοσο β᾽οἷν ΠΟΥ ΡΒΟπ τοι. 88}, οὔθι" υγῖθ 8118 ΗΠ ρθη ἴῃ ἄδν (ἀοθοίςχοις 
85 Τῆομξ ἴπιὶ 516} ΔΓ Θ]νοη 86] θὰ πη 516. ἃπ0}} αἴθ Ἰὺν]τοηπέμ!β ἄν Πίηρο βομδποπ. 
ΘΑΡΘῸΣ βαρὺ δῦ: 68. δύ πἱοιῦ ᾿θἀουηαπη5. ϑϑο!ο ΔΙ]Οσοὶδ ἴῃ ροϊβερον Κυδε ἀδ8 
Οὔ χιόνα (ἰορθοὺ (Ψ 141,10} οὐἐ νογχαΐγαρδθη, ἄδβ οἐδ εἶθ γὸμ ἄθῃ βίππθθ- 
οἰπανίοϊζου, ἀϊθ ἀϊθ 56616 ππίον ἀϊ6 Ξΐπηθ ἔθββοὶη, θογοίοπ πᾶ 586 16π6 Βοϊηποὶξ 
Βθυσίηπθη; (85 τὔππρη πὰτ' αἴ οὐοϊδέοι, ἴθ ἄδπθη ᾿πῆο]ρα ὅθ. ἀπτοῖῦ δπααποσπᾶθ 
Α5Κοβθ ὑθυνκύθη ΘΙ θην ποὺ ἀδ8 Τοπὺ ἄρον (ἀθβίομία δαΐσθηῦ ἀπ ἃ16. δοῖ 
ΟἾπα ἄθη Τιοῖθ, ἄστοῖ θη 16 τὰ τὴ νονθαηᾶθπα Ξἶ8 616 Ἰασπί, 16 Τῆίησο σι οἰβεϊρ; 
Βοθϑπδη Κὔμπποη. 8.0 βαρὺ Ῥαῦυϊαβ: .616 Ααροι Θαχο Ηδυσθη τηὔροη μ61186 ψτουἄθη 
οο." (ἔριν, 1, 18). [ ΒΟΙΟΠ08. Θοθδαθι ρομὺ ἄρον α16 Ναίαν; ὅἀον Ναίτν πϑοῖὶ 15ὲ 65 τξοῦ 
ἄν ὅ'86616. πητηδρ]οι, αἴο Τιθηνο ἄσον ἀἴα Βοιόρξαπρ, πιῖ} ΤΠ γΘῚ οἰρθηθη ΕἸΙςο πη ἐη18- 
δ σὰ ἔἈββοη οἶπο 16 ἨΠΠῈῈ 46: ϑίππο ἴῃτθ8 (6 ΠΟΒΒΟΠ, 

ΤΙ. ᾿ς, Ὑοίδονο Ἐν] δαϊονπηρ; ἅθ8. Ὑ ον ΒΡ ρ ΘΒ θπᾶθῃ: 
Ετ μιὰ τῶν δια σωματος αἰσϑησεῶν υστερει δεινῶς λυπεῖ τὸν αὐτῆς ἀπεστερη- 

μενον" τι δὲ τὴν πασῶν εξαπινὰ γενομένη! αἀποστερὴσιν τὴν τὸ εν τοῖς σωμασι 
ϑαυμαστον αὐτὸν ἀφαιρουσαν ὑπομένειν δυνατυς; 

Ἄ δηπ οἷπθ γὸπ ἀθη ΠΕ Πρ κοΐ ἀν Ξϊππο, ἀασοῦ αἴθ ἴα Ὑ υπαη ἄϊε Εν- 
Κοπηίηῖθ γοῖὶ Α}1 ομμρ!πρ, δ8. ἱρροηᾶ οἶποπὶ αὐαπᾶθ βομυϊπαθι, οὔτσα ἀδ5 ΑῸρΘ 
οὗον (45 ἰοιῦν, ἄδππ οὐ} ἀὰβ ἄθῃ Βοίγο θμθη βοὴν. ὍΣ Καπη 800" ἄδῃ 
ΦΔΙΏΠΙΟΡ ΘΡΕΓΔΡΌΠ, ὙΓῸΠῚ ΟΣ ἀθΓΟἢ αἰθ Ζουϑέῦσιηρ' 8116 Βἴπτιθ ρ] 2116} ἄον σδησθη 
β᾽μύρασοη 618 θοσδαθὲ τὶν ἴπὶ Τοᾶδ, απᾶ α16  Ουπαμ  αἴ16 τυαπᾶθρθανο Κῦρρον- 
610 δα θΘῃσθη τπὰβὴ Τθηπ ΟἾπθ αἴθ πῖππο ϑηη δὰ αἴ6 ΚοΟ]6 ποθ β τα νυ Θἤσηοη 
ππα Ἰοσπθπ, π80ἢ} [τ ΤΎΘΠΠπηρ γοπὶ ΤΟΙ 6 δῦ 516 ἴπ οἴποιῃ ΠΕπππογσυβίαπα 
ἈΠ σὰ Αὐουβίθμαηρ, 

72. ν. Περιόκχελὴ τῆς ἱερωσυνὴς ἔστι νεχρῶδις τὴ κακῆς ἐπιϑυμιας τις δια 

τὴν του ϑεου γνῶσιν γινεξται. 
1)85 βυυίβομο Δ ονῦ [βοο) 9 θδζθίοηδὺ πυγοὶ ϑὑἤοκο θυ με Ἰθβ θυ] μοη ΚΊοίἀπηρ, 

Εϊητιδ] ἄοπ βϑτιπι 465. ΟΠ  ] 6185. τιϊς ἄθπι ΟἸθοτοιθη (οχοᾶ. 38, 34), ἄορι Βίπη 114 
δὲ ροἰβύϊρθη Εὐ πϑημίμβ, 4186 ον Ῥυϊθβίθν ἴῃ ΑἸ]ΘΥ ΒΘ Π]Πρβύθη οπηρῆηρ; δὲ ἀπέθυ- 
τἱομέοίθ ἀδ8 ὙΟΙΚ ἄρον ἀθη ὙΥΠΙ|6η (ἀο 88 ἀαροῖ αἴθ ΟΠ αρασαπρ α16 ἄϊο Θο]4- 
ῬΙδύίομοι (πεεαλὸν ΧῸῈ] ἷπ ἄοπι 5ίππο, γ1ὸ (ΟΣ ἸΚοιηπηοηίαίοι" 65. καρ. δ2. δι5]6ρ}) 
ψουτηϊἐο] θη. ζαπι ἀπάτα θοδοπίοῦ 65 688 ΚἸοϊαπηρββέϊοις, 485 616 Ξομαιη ἜΣΤΩ ᾿ 
απ οἵη ΚΙ ΠΗ }114 ἄον Τοϊαηρ' ἄρον Ὀὔβοη Τπαϑὺ δῦ, α16 γον! τὶν τπιπᾶ 510} πίοηὺ ᾿ 
Ζὰ Ταὐβίίπᾶο ουποθοι ἄλυῖ; Ὑἱοηθην τὶτᾷ αἴθ ἸΚΘαβοβμοῖ ρονγαμσὸ ππᾶ ἀϊδ Ε 
Ι| θῦβοπ Βιδραηροη σππὶ ΟΜ υγοἰρθη ροῦν θοῦ ἀπ ἀν Εν Κοπηΐηῖβ (ἀοὐθβ ὙγΠ]]0η, ττοῦ 

78. «». ««. Ουτινος ονοὺυς διαπαντὸς πρὸς τὸν κυριον ἔστι καὶ ὁ ξηλος αὐτοῦ 
τὴς μνημὴς πληρὴς καὶ ἡ ἐπιϑυμιὰα αὐτοῦ ολὴ πρὸς αὐτὸν εκτεινετᾶι τουτῶν τὸ τους 

εξω τῶν σωματῶν ἡμῶν περιφερομενους πολεμίους αἀνυποταχτοὺυς οντας οὐ φοβεισϑαιν 
ἐγγυς εὔτι. 

Δυ]ιδιίπηροπ ἃ, Κ, 668, ἃ. ὙΠίεδ. τὰ θδείίηροι. ΡΆ].- μἰδὺ, ΚΙ, Ἦν, Ῥ. Βαπὰ 18... 89 



806 Ὑ. ΤΕΑΝΚΈΝΒΕΚΕ, 

ολοῦς, οὐδ ὁ ὀΐαϑο βμαθο ἰξθιοοῦ μι ον) μὸν. 50], ὩΣ τ]ιροὶ ομγοιαν, 
(ΘΟ, Μη μομβϑν βοῦν. τς οο μους Ὡϑιασεδαθ αν αι ἰϑαλς βκωδδο 
δῶρ, Κγ οο τ μοαθϑ Ἀν υδοὶ [μα 9) οἷς ον ἱπώροος μαθν ἰμαλδ μομδον δ 
μῳ μὶλς μοῦ Μβυλοὶγ ορϑο, μϑμοδοο ἴμῳιθ  ἔϑῶῶγ δ ἰγορθοῦ «θομϑο 
πθβ «λώσαθαυ μᾶλϑν ἰΐομαβδο [ιολρα ἡ ἴοςς ϑσατ το αθλΣ ΟμοΣ τχϑοῖν δ 9 
μα ὡ ἰδ ΜΚ :βομουν [Ὁ οἱ σοι , ἰλοο τας ἈΝ. ὡς 9) ἰαΆ 9) 
ϑμλδοῦ νοὶ ορλου ἰοῦ Ἰμϑὶ ονο οἱ ἰγορθον ὡς ῥομο, ὁὺρ δ ϑομδον ἔγονθο 
:ἰορ τ ὁρμὰς εἰν -οακδαθν βδλοα αϑι) «οὐ (ϑοβνο ᾿ϑϑῦο ρῦϑιαν αὐ σις οἷν 

"πὴ τ ὙἸαερο 15,80. ἈδοΣ ἰκόδιαν ὁ φαρεθ μὴ τον ἰδ» τἰδαδνος, μοὶ ἐδ οξᾷϑο 
οδυϊαϑι,, ὧο οξάϑθο τλοωννας) σμθς, οοαλνδο μνεδαϑ οεάυ ὸ οϑνοιϑ) «οὐ δ, 
λον. «9 [8μιο}} υοἱ . μοί ἔξ 9) οδοας ἢ «οὐλοῦ. (οομαθ, ἀ90]0 : βῶϑοΣ 
εοῦ ὠϑοναθο οὐδ Α.θ ὁ οὐ οὐὐν οἰῶ ϑμοον Μ᾿ οδυΐΪγ «οθιοραδᾶδν.} 

τοι θῶ, . 99] μβαδς καθὸ, 155) .αϑυῦγο οΝοὶ ϑοῖο.. φως «οὐ ΑΘ δυο) 

σἱ νους μοι5. ὡΣ ὀιδοθοο ας μ᾽ Ο μοὶ ἔξ θ ὁ βαθὺν ὁμῖα ἣν Ὡς 
Ἐρϑβὲὺ θμαο ἰδάθα κθὸ :λῦβλο μὅοι ὡϑο :μὅοι μὸν βαρ ὡΣ τῶι οἷ» ομναοῦ 

τῷ ρ μος ΜῈ} (ϑο α.5.5 ααϑδν» βοὸς 58,59 μ5.7 βασροῦ .οομιφδν αν μ᾽ 

ϑόμαδι, οβοδο σον οἷο : μοασϑ ϑόμαν αν Νὰ Να]υλοΐν ὐομβο. ἰμολδοδον ἴμϑον 
»οἱ ἰοῶ ἰδῶ ,ϑοΐνς κῦδος, ἰἰὕδαλον (θα, μα. εἰδάραο ἰ ον ο ἰδυυοῦ ἰδ μὰ 
δον ὡς δος ᾿ς φϑμοδοοῦ οδοοὶ [ασρο βου οἰ μοὶ ἐΝϑο το ἰοα,ξις οἱ οόν ἐμοΐν 
νοὶ «ϑε ρον 9 ἰδᾶϑυ ροδὶ 58. νος ιϑομβαδι κιξδνα αϑοι οὐον. ἰοιδν) 
ὀμβὲ Σβάϑο; ὀιξαϑιν ᾿ς τοοδοΐ μυυοΣ ἰατο. βαθαο μϑσν αν μδὴ νυ οσις ῥοἷγ ομνιαοΣ 
θα. θα οϑ μόρον μο. ἰοιδὰν ἰαλα,οι» μσο ἰυμθας μόνα θα βυμῖδδο ἰγϑϑο 
ἰθρθιαγ μῆνα οσο μυμμο ἰδίου ῥαϑον οὐδα ον) μᾷς μϑ υ{αϑν οἹ] Ὁ δὲ Θ᾽ 
μωὶ οἰκαο σαν ᾿αΡ ας μομο βϑαδαυ. δῶν. τὔνϑι εἰο. ἰμαυλαυοιν ἐδϑοι αο 
ὥσαθθσο ΟρυἘ 5) ἰνϑοςο., βου νὼ μα. ὦ οἰδοϑο ἰοομ. ᾿ς. 5.5. Πμροοὸ :αῦ 505 
δ}. μγ ςς λον (μοὴ κῶς “Ὁ τομδν αν Ὅρο ορροῦπῶς, μέσα 55) μα. 
ὥλϑϑο ιϑίο ΐ. [1.99 Νὰ. ασμβλάροοο Ιμ τϑο τω οὐ νῷν διβο μον αδϑ ὡἡ.- 

ὁμθο θδαο »ὰ. δ }!λν.95) βαοο :αθαν ἐμμοοὶ ὼ5 ἔμ θὸς, οἷο. μον κως 
λυ ὦ βμυδο ἢ} ΠῚ ας 9 ομδοΐν δ τ ἤγοο Ο61α., ὀῤα. “εἰ... 

τεῦ ἔϑϑμθϑο ἔξςς Ὁ δ μβῶς ΜῈ λον ἔμ θ ἐο ἐθῶν, ΜΠν ἐβαϑιυῖ ἐμμιοίο ἰδιαῥων ἐμμκοΐγ ὑὔϑμο 
Βώδδς, δον οἱΝ αι ϑλο ἴσο, Ἂς 5) μμοο μαϑν φοὸ ἴμῳθ ῥοῦ [αι ||505 μὰ. μοὶ. ἰλαβ, 
ἔϑμοϑμῶς, οὐ γον ἰξοῦις, λαϑλοο ομρξ 9) ἰβϑωςς, βου. σύρων βῥμαο [λολο φαϑ μοὶ 
ϑαϑδι ἐμ βνοίο, μόδας μὸ οἷς ᾿Θιροαθο ἡγορϑν. ομϑοῖς ον Ῥεο ὁμϑ ..5) 
αβὶ ϑαο ρῦϑα μα» μὰ ὡ αϑνο οἷν. "μοῦ οϑὶ. ὠϑοδνΐ τορος ἰμοςθΣ 
μοον ἡ ὧς. ομϑ αὐ ἡ φοι, φομδΐ μοοῦν., ἐθὸς ἐδ. ἴδωλας ὅδμο 



ΚΠΑΠΠΙΠΣ ΡΟΝΤΊΟΙΒ. 807 

Ἐὰν. ὈΟΙΟ 6 ππι5. ἔπ 16 σοϊβεσοι δ ΑἸ οπ, ἀύποι Δ]]οῖη ἤϊο Πήπιοπθι οὐ] θσθη. 
Ὑ οββθη Ὑ ΘΠ} ΠΡ ̓πηπιου ἴπὶ (ἀοοι [γοἱ (ἰοῦ ἰδὲ τα νγοῦ {πῃ δὐοῖβ ν0}} 1 ον πὶ 
οαξ οι η5. πα, ἃ. 1νν τπὶ γ᾽ οὐ αου δα] {πὰ ἴῃ Το βίοι" ΠΟΙ τρ βίον, ταν γγόββοη 
δϑησο Τηῦχππεῦ ἀπ| ἢ ΘΌΡΙΟΙ οὐ ἰδὲ 1πὰ νοὶ] ]Π]τοιησιθπον 1 θα, ἴπὶ Ἠδ]ΐθη ὅν 
(ἀορούο ἀπβον ον. ἀπ Τμπϑυ ον, ΠῚ νγομι αἶδὸ αἴ6 αν ἼὍ116 ἄοι Ξέθο] Δ σου] οἰ θοῦ 
Βἰπά, θὰ. ἰδὲ (ἰὸν. "υοε ἡ πάϊρσο ἴθ πὶ Τπποῦ πδ]ι6, ἀθν Ὀγαποιῦ βἰοῖ τἱομὺ 
νοι θη ΤΠ ποθ η τπιπὶ 516} χὰ Προ θα, Βἴοὸ Ἰαπθση Ὀοβυ πο, ἀστο οἴποι ΠΠπποὴ 
ΟἸΟπδίοΠοπθπ. ϑἴπη οἰηχι προ τππἰ πἢ5. ψατ' ΒΟ πο οπ δπάθ χὰ νου ἢ Π ΠΤΌΠ. 
θυ} αἴ Ἰοηβίον (65. ΤΟ 05. αἀσϊπσὺ ον ΤΟΙ οἷ ππα αἴὸ Βίππο εἰπᾶ ἀϊθ Ὑνδο}- 
βαπιου ΠΕΡ ἴδον ἀ16 γον πον. Β0]10π, αὐ νγ΄ γῸΠ ὌΉΒΥΘη (ΔΟρΊ ΘΓ ΡΟ ΔΠΡῸΙ 
Του ἐροβο  ]ορυὺ ϑγουίοῃ. Το" Αἀβάγποῖς ΡΟ ΠΟ] ]Π1Β0} γοὰ ἄοη Πεπιοποι θοβαρ πΠ8, 
δ β'6 πίομῦ, τνῖθ ἀον ἸΚοῦχον Οὐβόποβ. Ὀοπαπρίος, ἄοη ἽΥ Π]Ὸὰ Οοὐΐοβ γο τ θη. 

14. Ῥ. «΄. Οδοὲι ἐν τὴι τῶν τοῦ ϑέου ἐντολῶν πληρώσει τετελειωνται καὶ 

τουτοῦ τοῦ κοῦμοι «πολελυντίι δηλον οτί οὐ χωριξονται τὴρ τῶν αἀγιῶν ἀγγελῶν 
ομιλιας. 

15 1δὺ 16 Ἰέοάθ νὸὰ ἄοσποι, αἴὸ ἀϊο ὁμοῖα ἴῃ ἀϊόβοπὶ ΤΘθοσ. ρΌΠαΙ οι. απ 
ἄοη αἰύοη ΝΘμβο θα ΘιΒρΌΖοροη, ΠΆΠ ΘΠ, 510}. νομι Ὑ οπριρ] ΟΠ θη Ἰοβρ δ᾽ πᾶ βοῇ 
ΒΟΙΡΒὺ ροἰσνθαχίρὺ πάρ θη. Βὸ βαρὺ Ἃ(οΥ Ἠθ"" χὰ θη ἰϊπρουη:  ἴπτ' βοὶ ἃ πίοπ νομ 
ἄν 616“, ἃ. ἢν νοὶ ἴπρον Βοβίοῖε (Δι. 1, 10) ἀπ Ῥααΐαβ: {ἷΠπι οἰ ἃ σοβέοσθοη 
απ] ἐδίου οὔτ ΟἸ οᾶον [ αὐ ον Ἰὸνᾶθ ((0]. 8, 3.5) ἀπᾶ ἀηβον απ 01 1 πὴ 
Ἡϊπαῖπ61" (ΡΊΗ]. 8,30). Τλάτη τποῖπξ δὺ πἰοῦ αἴ ᾿Ρσθημππο ὅν 56 6186. νοῖῃ Τιοῖθο, 
Βοη θυ ἴπτοπ Απβζιρ ἀπ (πὶ ἃ] οη Δοηβοπου. [ὃν Ιου πον πνῖα Οτίροποβ: 
“πογϑῦ γΆΓΘη 6 νοξς, δπθ ἴῃ πὸπ νγασάδη (16 Τρ 6], ἄδητ 16 ΘθοΊ θη οἴο,, ΒΟΠΘΥῚ 
ἀδβ ἴα ἩΟΙΠροα, πβοὶ ἀον γον πρου ΑἸ]ορπηρ' ἄ05. ποῦθῃ ἈΓΟΒΒΟΠποα. ἀαχοῖ αἷἶο 
Ταροπαϊ παρ, παρ ἄθα Εηρο]η. νου κθηνθη. ὑγοσάθῃ, ἰπβοϊον βἷθ οβίπαϊρ' τηϊξ 
ἴππθη πὶ θυσθη 51061ι ᾿υαἴΆββοῃ. πὰ τα ΤΠ Πποὴ πὶ ροἰβύροη Βομαιιθη, ππα ΡΟΠΘΙΠΘῊ 
(ἰδθδῦ τι. 5. γγ. υνϑυ οι όσα; 16 ΕΠ ΡὉ] ΘΡ ]οπ ἀπ ταν σοἰβεϊρον ΕΟ πητηΐβ, το 
Ἐππαρυ 5 ἀπάθυθυγο βαρύ: ἡ Δ  ὁπη αἴθ Τρ] ἀπΠ5 πᾶ Ἰζοππιθα, ΘΕ ΠΙᾺ] 6 918. ὑπ 
τηῖρ Εὐ κοππ 8 (Τοί οβι, ἀατὶη. Ὀοδίομῦ. πῆβου ΠΠιρῆπρ ταϊ Ἰπποπ, πίοι ΠΟΥ 
ὑοτᾶθη, ὑγῖ6 ΟΥΙΡΌΠΘΒ. ἔγουοπ 108} θοπδαρίοῦ, αἴθ Βθοίθα, ρουοῖπιρε, χὰ προ ]η. 

78. ." Βυσσος πνευματικὴ ἔστιν» ἢ τὴς ψυχὴς δικαιοσυνὴ ἣι εἰωϑοτως εν ταις 

καλαὶ πραξεδι τὲ καὶ ἐν τὴι γνώσει τὴ τοῦ ϑεου πιστεῶς ἔἐκλαᾶμπει. 

ον πμ8}} ἰδὺ κίανυ, Εϊης νου το πΠιομο Ἰθοπίαμπρ 4165 Βγβεαβ. Πασοΐ ἢΠππὴῸ 
τοῖπο (Δ νθο Πρ Ίτοῦ Ἰοαοιίοῦ 6 βΐθοϊο ἴὰ σαΐοη ΔΝ οὐῖζοη ἀπ ΟἸΔΠ Θη βου ]τοππ ηΐδ, 
Οἷτμ ἄϊοβο Ἰἰορὺ 510 πη Τππ πον] 1 1ο" ΕἸ Πβύθ 18, 

τῷ. «'" Ος ἂν ἐμπαϑὴς ὧν ευχηται ᾿νὰαὰ δικ ταχοὺς ἢ ὃκ τουτοῦ τὸν κοσμου 

αἀναλυσις αὐτου γενήταν ξοικὲν νοι ἀσϑένουντι τὲ καὶ τὸν τέχτονὰ δία ταάχοὺς τὸν 
κράβαττον αὐτου πρὸ τοῦ υγιαινειν αὐτὸν χαταξαι ἀναπειϑόοντι. 

ΝοΡοα ν ΝδΙπαπρ σὰν ἀϑᾶμ]ἃ ἴπὶ Τμοἰᾶθη. ἀπ ον Δ αυμαηρ γον ππρὸ- 
ἀυϊάϊροθπι Βεούθα ἀπ ἅδη Τοᾶ, ομΕ 10 ἀπ ἸζαΡΙθῸ] οἷπο ὙΠ Δου]οραπρ ον Κοῦχο- 
τίβομοη ΠΘῦσο νότὴ 1 οἷ 818. οἴποῃ ΘΓ πρ 1886. σὰν ΠΤ αξουτηρ᾽, 418. Ὁ αἴο τηῦρ- 
ΠΟ δὲ βοθπ6 110 ΒΟ Ροίαπρ ἄρον Ξ'8616. νοι ἴδπι 1} Ὑονίθ] τᾶν ΟἾπ6 ἀλβ 516. ἴπῃ 
Τιοὶ δύ, ἴϑηπ 56. πἰομὺ σοὴ ἀον δίιιᾶθ Ὀοσοι  νγουάθη, τν6}} ὅ16 απ θ. ὑπαὶ αἴ 
Βαβθ ρ]οίοῃ βύοθη: 5186 βϊημαὶρὲ πτοπῦ πιθοῦ ἄθπι 1,6 1106, 516. Ἰζᾶππ ΔΌΘΙ Δ ἢ Π1ΟΠ 
δάβου ἀοπὶ [μοἶθα 1 Βαβα ἐὰπ. 76. ν0]] Τιο ἀθηβομαίξοπ 465 Π 6 θ6 5. ὑπαὶ ἀον ἤθοϊο 
τπιπὶ δἴποη τηὔρ] ΠΟΠδὺ βοῦπο]οῦ Τοᾶ ἀπ Αὐῇ]ύβαμρ' ἋΣ Ὑ οὐ Ιπάπηρ υἱοί, σ]οϊοιὶ 
ἄσπι ταμπκοι, ον ἄθη Ζπππουιαπῃ, ἀν ἴππὶ ἀδ8 Βούῥ ροχίτημπονὺ μα, ὈΙδέοῦ 5 
τοῦρ]ἸοΠ5ὺ 50 }}π0}1 δὰ σουθγοο θη, 616. ὁ ροβαπα ρΌ ΘΝ δέ. δάθΡΟΙ Ἰζουητηΐ ον 
δὰ οἴποηι ΠΗΉρΡΊοΙς ἴπ ἄδ5. ἃπᾶνο, βο ΠΠπππιορο. 6 ΒΟ ΟΡ ΟΡ ἀθ8. [μοῖθὸ5. ἰδὲ ἄρηι- 
π80}} ἄρον, σὰ ἀοπὶ οὐ Βοθοῦ, 8180 ᾿ἰϑὺ ον, (61 1261.) πολυ σοι ἄθμη Βὔβρι. 

39Ἐ 
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808 Μ, ΒΑΝΚΕΝΒΕᾺΟ, 

οὐδὸν λακοοδδο ἴα. ὡς τα εἰ νι ἸΝΩ͂Ν] φὰς ἱρ ἰδαιμο 9 
ΚθΙ5 ὥλθλο ρομδυξθ Ὁ ο ἐο Μ᾿. τοιδδιν Ὡρ ἰδέγϑν μοδιροιθ αὐ γον μοὶ ἰοιδαν 
ὧδ τ βϑὸ» μαιας μὸ» ας Ὁ ΝΟ σϑῦ, δας ὑδ κὸς βαϑο  οβοΣ φοβνα 
λας Ὁ ΚΒ ὁ μϑο  ρομϑο φλῆσθοους ομλο ΘλοσοοΣ ομτοον φομδοΐ βοοβο. ἐϑὸς 
-οὐήλϑαοο ἰδιαυυοῦ οὐ πολλο, . γο. αἷς ὥϑο «Ὁ, οἷν. ἰγοὶν -οῦϑον καθὰ 9 Ὁ δ. 
λον ον οὶ» βὸ τοι αχούγδδο Νιωϊ τϑῆϑ. γϑῖο ψάρολοο οοῖν. δα ομῖο αἷς, 
μο ἰδ ανμο αν Να 50. «; οὐ. εἰμ) ϑαας "Ὁ οο; οοῦλοΣ 
ας. ὁ ἰδευο μων τϑ κθϑιο μὸν, ῥοὴ Ποοῖν, μοο, αι ᾧ μι δῦ Βόγον 
ον. ὁμκο οἱ ὁμδε Ων] δὴ Ω εἰδῶ ρο οἱ ΙΝ Ω ερϑπ ον οι 
Ῥῃο ὦ Μὶ :ὀδεας βρϑο ἔγβ5ο βϑαορο ..9 οδο κω 5 ὧνο μϑὶρ αδνο 
οο). νοὶ οἰμθοῖο Ασα μα) εν, μας αὐοχί [7 Ὡς βμὸ ὧὡθ. «φομοο, 
τιαϑο σον ὶ δ αΣ ἐθέλα οἷο ἰον νᾶ ῥο οἱοῖ. 1οοι μα ϑοιδλου 
Νιίμδμο ΔΩ μδοοΣ ᾿κρο γο μοοΐν »αἰο . ἰοο δ Ἐκβαβο ἰοοι ἰμὺ μας Ὁ 

τε λανρ ἰακθο.. [9 65.} «Ὁ ἰδδδοθν υννον ββόοοιο : μα ὁμοῦ [Δ ϑνρο 5. ΥΘ 55 οὖν οὶ 
Μο γαλδνθν ον πὲ ολμο 9 Νοο βλιλαθοο. μοίο ιϑομαοῦα,, ὥσϑοοο εἰκὰο 6.0, 
-ιλοοῖδαΣ βαϑν οἱ Μ᾿. μάκαϑον ἰομοαα, 'Αγαϑο γαλίδνον ἐξ οἱα αν μὰ. μὰ. οἷς οἱ 
τϑιοδοΐν τξραθιο ββκλαθο κὸν ϑομϑοι. δ, αὐμδομλον ᾿θοιμθ βάθος ἰξαυμον οο) ἰοβοαδο 
ΜΙ τὼ. Οἰλορλο οἰλομον. οἷο. ἰοο ΝΟ. Ῥφο 'μ αὶ ὁμαθο δ 9 ἊΣ. ἰοῖίῦν 
Ἀ. »ιροῦνθο. φομδα ὰ5 ὁθ ὅδυμθος βαα. »- οἷ. ϑομὶύ σμμο ἰδιῳς οο [οἱ α.λο 

ϑιδοι νι, 530 ἰοβδαν ὠοιοιμο .ϑοῖο. Νϑομ ὡς, Νϑομ βάϑαδο δ ὡ Ναὶ 
ὑϑιο βάλον οἹανν «Ὁ ον Ἄϑδ δ ὁμοῦ, ιϑίο μα κκὰ. ἐν τάμα κα .Ὸ) 
᾿κὴν τὸ υϑίο μὴο τον ογο τῶν ζδὺν Κρβοο τερον Με [5 Μὲ Ῥτῶ2) 
Βα, ἰοομν Ῥρο ὁ σλος, ὡς. ἴοοι δυὶγ ἱμβθαα σορὸν ἔφλοῦς, πὶ Μὶ σι ὸ 
Μὲ. ὁμαθ δὸγ τωΐ οἱαη}} ἰοοὶ δον ἔμο. ββαμαθου οι οονδαν «κὥνοι οὐο ον οο 
οὐδ οος, ἰοον οι 5. .1μ360} νοῦ Ἀδο ᾿ἰϑὶ Ἀϑ. . οἱοοβν 15. εὐ βοο . μας 
τοῦ ἐομοοσο οὐ κοβνοος μὸ μϑὶθ ἰδδρα οἱαιυθο.. οἱοωδν 9 οἱ ΜΜΕΔΜῚ 
Ιβοαο ὡδϑϑο!] να αὐθο ἰβοανο ὡδϑδοἹ ἡ βαββθοσαα. “ΟΝ βάέκαϑο οὶ 
ΠῚ νοἱ ὡ- ἷὸ οοναλῶο (ϑὲνγ μον ον .ΟλοοδαΣ δον σοι. οἱα αν; 
ΩΝ Ωρ αι δι Δν μοὶ ρρο [ον εἴος, κϑοὐ ϑμο {μάγον υοϑο ἐμ5) 
ἰμβ ΟοοΣ μι ν [κα ὐϑίδαοο ᾿2.5 τὐογονυὶ ομ δ οἷς. 55 ἀμογ οδμ5 Μ᾿ . ὁμδυ 

ραν -ϑοδο  μομο. ἐμὴ μοο Ομνα]ο ῦϑαν ᾿α» ὐὐδδοο ρῶς Ὀοιαιχθ αθκθνι» θμ5. οἱ 
ἔμο μοοί ἴδοι ὅς 9. μιϑὴν μὸν 9 ὙΠ οο» να αν ανοις, ἔγκάρθον ἐμοὶ μα ἐν οἰ αϑλοϑο 
μας ὅς οϑγὸ κἀν αυλοοο. ιαἴαο “«οροὺς, ἰοο 7. μὸ βρη) 
Ὡοϑῶς ἰλοομεθ οὶ «οἷν ορθ. ἰΝικακὐ {Δ οὐ λιθο ΩΣ οἷς (0719. χῶνϑρολοΣ οδνοὶ λον 
ῥβοὶν ἕαςς Ὁοὴ ἰγονο. ϑομδνας, αοϑοὶν μα ζδι, ϑοῖις, 590 αϑο μάλδο [(α ανθλο [γομθ) 
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Τ7. τ σις. ὙὍΤὲὰ αἰσϑηταὰ εξω τοῦ νοὸς ἐστιν ἢ δὲ ορασις αὐτῶν ἔντὸς 
αὐτου, αλλ᾽ οὐχ ουτῶς Ε; τὴι ἀγιαι τριχδι, γνῶσις γὰρ ουσιωδὴς δστιν. 

1ὰν τοῦοὺ ἄδνοι, ἀδβ αἴ Τνκοππβ (ἀολίοα. οὐσῖρ' ἰϑδ: πίοι οὐδὲ Ῥοΐ ἄν 
ΟΡ πηρ' Ἰτοπηῦ ον" αἰο Ο ὁβομῦρ!θ, βοπᾶθυη οὐ ἰϑ βομοι ἴῃ 4116 ἴῃτο (δ μοἰ πη 5β6 
Οἱ ΠρΡΌΥγΟΙν 6.16. [6 ροβομα ἤδῃ βἰμα, 1)16. 510 θάνοι προ βἰπα δαβουμα] ἄἀθν γον- 
παμτῦ, ἸΠΒΟ ἴθ η βίο αἴθ ΨΟυπαη ἢ Ὀορτοπ θη ἀπ ἴδπο βῖο, ΠυμῸΝ 16 Θ᾽ πποβοϊα υἴϊοῖτο 
Ἰαγηὺ 86. αἴθ Τ)ῖηρθ οἴηχοϊη πηξθυβομοίάθα. Παρόσοι. ἄὰ5. ροἰβιϊρσο Νουβέϊηδηϊε 
Ὀτίπρὺ 518. ᾿ππου8}}) ἀν ΟΡ η ἀπ χινϊπρὺ 5'θ ἀπέθν 1πι ᾿ὑγ]κοπη ηϊβνθυτηθροη, 
ΠΒΟΠθιη 516 5[6. ἀατο αἴ6 5ἴππο 65 Το ῦθ5. Ορνα παῖ. ΑΒῸΣ Βοὶ ἄον Τυϊ ες 
δῦ 68 πίομῦ 50, 4 οὐδὺ αἴ Ὑ ουπαἶ αἴο Εϊπανίϊοῖτο ον αξουῖο δαβου μα] ΔΌΡΥ 
α16. Θἴππο ὀρ Βα] δθη τηὰβ πιπα ἄδημι οὐβὺ 1πὶ ροἰβεϊροη ΒΟμαποι. 16 Πίηρο ἴηι ΤΠ ΠΌΤΟΝ 
ογὐκοππί, Ὁΐθ Τυμ τ ἰΒῦ γθβθΠομο ἃ. απ. Ἰθγνὸν ονίροη, Ναΐτν, οπέβργθοθη9 
Εν Κοπη 18, ἰδὲ πἰομὲ Δ] ἤπτιρρ' νὸπ ἀον ζ οἷν ἀπ νοι θη ϑιππθη, γδποιῦ πἰομὲ ἄπνοῖ 
Ξΐπποη πηᾶ (ἀν 06 1π χα Εὐν]τοππξηἷβ ον Τίπρθ χὰ Ἰτοιημηθη, βοηᾶοτη Βοβὶἐχέ βἷθ γον 
ἱμσθι ὅὅ6ῖπ. 9 ΕΠ6 10} ἀἴο]ν ἱπι Τιοῖθο Ποῦ μαρ6. 10] ἀϊοῖ οσκαπηὺ" (0 6τ. 1, 5). 

48. }. ᾽6 ΒΙίπάθη Κῦππίοη ἴππὶ δπύρορποι: ΟἸν., οἶμον νὸὰ ἄθ' ΤΙ , 
μὲ ἀσοῖ δποὴ τιὶϊξ θη Βἴπποη. ὙναΠΡΌΠοτη ποι πιπ τὴΐὲ ἄον Ψονπαμπί οὐ καπηΐ 
Θπιδ β ἀθπὶ γονέθ: οὐνὴν ΠΆῦθη, ἀο. Βἴηπ (0 δ στ παα ἘΚ) ΟἸν. (1 Οὐτ. 2, το) --- ἀΔ8 
ὕππΐθῃ θΘβομου5 16. δηΐρορποι, ἀἰα 16 Απμηδίτπθ (61 πΙΘΠΒΟΒ] Ια. Ναθαν. ἴῃ 

ΟΠ». Ἰθαριθη ]..... ἴῃ δἴπθηη Καρχθῃ ϑαὺχ χοῖρὺ 6" αἷ6 ὙϑΡοϊηϊσιηρ ΟΣ ἁυγοὶ 
Ναίασοπ ππα ψ]Δου]ορὺ ἴπνρὸ Ἰζούζοσροϊ: 

Ο μεν Χ, κληρονομειται τὲ καὶ κληρονομει, ὁ δὲ πατὴρ μονὸν πκληρονομειται. 
1)8ὲ8 δον. Οἷιν. θοχοίοππηοὶ πίομε παν αἴθ ἈΙΘηβο οηπαῦαν 65 ΒΟ η65, βοπ θυ 

δαοἢ ἀτθ ρον! 06 Ναίαν ἴῃ ἀον Ὑ το ησαῃρ σὰ οἷπθ ῬΟΤΒοπ ἄθι" ΟδἸτοποιηΐο, 
νρ]. ἀδ5 ίονε : {χα ἴπποὸπ ροῦν ΟἼγσ, ἄθπι Ε]οΐβοι πδοὶ, ἀον 48 ἰσὺ οἱ υον 
81165“ (Πὅτῃ, 9,.). δοίηθσ. Μθηβομ μον πδοῖ δυθὲθ ΟΣ 811685, υγὰβ 6 ποῦ ὈοθΆΒβ: 
αἴθ Βόμπθβ- ἀπὰ Ἠουυθανναθ, ΜβοΙ, ἘΠπβύθυ Ὁ] ]τοιῦ, οδεἐ]οΠῃ6. Ἐπγο οἷο, Ποπη 
»885 ψαγᾶθ 1Ππὶ ἄἀθν ΝΆπιΘ ροροῦοη, ὅο1" ἄρον. 4116 Ναοη ἰδὺ (ΡΆΪ]. 3,9) ππᾶ 41165 
δὰ τὴν γ0Π τποίποτι ψαίον ΠΡΟΡΡΌΡ ΟΠ. (10}1. 8,29. οὐ) ἀπᾶ ἀϊο Ἡδνυ] τοῖς, αἴθ 
ἀπ την βΟρΘΌΘη Παδύ, 806 ἴθ] ᾿ππὸπ ροσοθοι ({01.. 177, »υ)ὺ παπᾶ Ερθοη (τούξο5 πἀπὰ 
ΜΙ ουθ6η (ἰπν. οἷο." (Π ὅπι. 8, 1υ)]. Τ)Δ5. 1165. ροῃδ δα αἴθ ΝΙΘμβομμοῖς Ομν. ΠΙδ 
ΤΟ]ροπάθῃ Βομν νγονίθ ρον: 81105, νγᾶβ θα γ᾽ αὐθι" ἰβέ, ἰδὲ ἄθπὶ ΒΌΠπο, ἀπᾶ γγὰβ 
ἀοῖπ ἰδέ, ἰδὲ τηϑῖπ, ὑπ τγὰβ ποίη ἰβύ, ἰδὲ 4ἀθίη (Ὁ. 17, 1) ἀπᾶ ἴον υπᾶ πιρὶπ 
ψαῦον βἰπᾶ οἷπβ (901. 10,530) ἀπ γοΡ ΠΟΥ ΠΟΠ6. τηϊο ἢ} πιοὶη δον θοαὶ ἄϊ' οἷο." 
(90Ἀ. 177.) --- παπᾶ δ] η] 166. ρόϊοη ἀπ αἴο (ἀοἐεποῖ ΟἸΡ, Ἐπ νου ἐκ 65, βὸ ἀαθ 
65. π]ομῦ Βθῖποι ΒΙΟΠΒΟΙΠΟΙθ νου Ναΐαν ροιῦτ᾽, Βοηἄοτη παν ἀστοῖς 16 ὙοΥθἰπἀ πηρ; 
(ενωσιφ). «Ἐν ὐτὰ δτου θὲ" βοίπον (ἀοξε ποῖ" πδοῖ, τηϊέ ἄθπι Ὑ αἴθ πα ἄρπι (ἐοἰξία, 
ΑἸ165. ψαν ἀστοὶ ἴππ ἀπῇ βοὶπθ Εἰν]τοπηΐηβ δὲ τγοβοηί]οῖ, δη βρυθομοπα ἀδν 
Ναΐῃν βοίποι (οὐ πεῖν; 06 πβο] βοῖπον ΝΟπΒΟ 61} πα 6" αἴθ Εἰ ]κοπη π5. ἴῃ 
ον Ζοιὺ ροοπμηθ ὑπαὶ 4168 βοῖπθπὶ Δ Θβοπ ΘὨ ΒΡ ΡΘο θη, ΟἿ, ᾿ἰδὺ δἴποι ἴῃ ἄδθῃ 
θῖάθη Ναΐασθα: ,{. ἢν, ροβῦοση αηᾶ Ποαΐο πα ἀοΡβο] 6 ον] ρΊ 08.“ (ΠΡ νυ. 18, 9); 
Βοβέοσ ἀηα ποαΐθ βοὴ δαῇ βοῖπο Νθηβομμοιῦ ἀπὰ ον Απιβάνποῖς ουγιρΊ ἢ. φαΐ 
Βοῖπο (ἀοξεμοῖ. 1)6ν Αὐπβᾶνποϊς: (ἄον Ἄαίον ντὰ Δ]]οἴη. ἀγθυ)εβ Ὑ}Π1 πο [)6- 
βᾶρθαη, 815. ΟΡ ἅδυ Βόμπ πὸ (6 (ἰεἰδὺ ἀανομ ἀπΒΡΘΒΟΒ] ββοι νγἔσοη, --- ὁὲ μαΐ 18 
γΟΤΠῸΡ ΚΙῈΡ ροδαρύ, ἀαβ αἋ΄6 σᾶπσ Τα ἀξ ἡ θβομε]Π]οΠ8. Ἐν Κϑηηἐπὶβ Πδ, ΞΟΠ ΘΡῺ 
ἀὰβ δὰ! ἄρῃ ψαῦον οθθηβο τῖο δαΐ θη (οἰδὺ πίομῦ θ61 465 ρομῦ, ἀ8β δὲ οὐοῦ τπᾶ 
ΘΙ τὺ στ. Βοὶ ἄθπι ἥομπ ἰδὲ 6 468 πιῦρ] οι, νγ6 1} ον ἀορμοιέθ Ναῦαν μϑΐ. 

79. «. Ζωνὴη τῶν οσφυῶν τοῦ τερξῶς [ ἐστιν ἡ τοῦ ϑύυμοῦυ (ξηλου) ταπεινοτὴς 

τι τὴν του νοῦς ταπεινότητα ξώννύει. Ἵ τα ς 
Τὸν Τιοπαοπρεϊν 1, τῖὐ ἄθπὶ ἀοι" Ῥυὶοβίθ 1π᾿Β ἈΠΟ ΠΠρ βίο οἰαὐναῦ, θαδοπίοῖ 

οἴπθα τη] θη μη, ἀ8β οὐ πίοι τυ απ]ρ; Ἰοϑ σὺ ρόσοῃ (16 ΕΘ] Θπμᾶθῃ ἢ ΟΡ 5011 80 
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810 Ἵ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

«5  Κοδο) οἰδοϑολοο δὰ ακαδνν μον οἱ Νλιϑο εβοῖν (αὐ Ομοοιν οὐδ οθνλοος., ἐμέλλδον 

δ ας οβαὺ Ἀΐ  Θλλο ὕω ἊΣ. μος ομ.9 ὐϑλοο Π| 1οοι ον λθο οδ. 

εἰμ, μαϑαϑο μον οὐδ οος μοὶ ἰδ οο το αμϑρθο δα. ἐν εὐ τ ὁμαιλοοί ἰγοι 

εμαδνν [μα μασι φμθο ες, μμϑΐ κλλθ ον ασὐοι : ἐρθϑιν ἔπαθον ὥραν ἰδβϑο ἰουδὰν 
ἰοοιν σοῦ Μὲ ...α45 οὐ. ᾿τσιν" ΘΙ Νάαθου οἱ μοὶ [κχ9 ἐϑομθ!) ᾿ἰϑογὲϑ ῶο ε9 

εΘ σον Ἀαϑ ὁ μα Νὰ6 ὡς δα, ανς βορδν μϑοολὶν σου οραδιν ἑσώμάοο ᾿μυξα9 

"} Ἰοῶν οραϑ. Μ᾿. ἴθο δε μας οἱνα δυο .5. ᾿οῖο . σὺ, Νατονϑλὶ 5 ΜΝ 

“οο τ ἐμ παι τὸ ϑίο. . ας οαϑ Ναοςδαὶ "}γ. μοί» οἱ ΠΕ ΨΥΓΨΥ 

οιξα οὐ ἊΣ. ἰλαυρν ᾿Θο)}9 ὁὸ .ὐαϑ ἐγ Ὀοιονδ. ,9 οοδνος μ5ὲ ον.» οὐδ ροϑο) 

σεὶ ἸΡΪο μδαα ὄμδο οὔϑϑο) οἱοοῖαν οὗν λαμ Νοῦς βὰς οἱακοί μοὶ 

“Δα κανς, ὅσ .ϑ.) ολαλο Ἀδι. μαύρ ἰγορϑν οἱοουδα, λαϑαϑο μοο, ἰαγαοΣ βυοΐο [οἱ 

"ομαᾶδι κῶλα χορ ρθνο ΚΡ ΏΟΩ κοῖς 5 ΟΝ κα ΥΝΟν δῶ λ Μὲ ᾿οοι οὐδδν ῥϑο οἷς, 

λον αϑο ὀθνμος Ναων οἠνα οἱ» μκ.9 μὲ. ἰοοι καρ ᾿ ἰγοι δ. οἱ οοδαΣ μςς ὼ9 

ἊΣ, βμϑίο αν οἰδοοιδν ᾷςς οδνςν ομοζδού ὡς οοἱ ἰοιδν οἱ μοὶ λον, ομϑοὶν νοὶ 
ι53. νους, μοι ]ι5ύον χὰ. ομα ἰ αν μλλθ οὐδ. «.}} διδομροῦ ον» οἱ Νουδιοοὶ βομοοὺ 

ἐτοιϑν λαμ θοῦ μοι δ. ομαυοο γαῖ μὸν. ομβουο οἷο. μὲ χιλοϑο μὲ τϑοαν 

εἰκαϑο ᾿οον ἴθ οἷα αἱ ᾿ς ᾿ἰϑίο οἰμμόνο ὡὸγ οἱ οἱ ἰδϑασιζ οδνο, ἰλοσμϑ ρο 

Ἢ οὐοδις οεθο ἰἰαυβοδαῦο ὗϑο δ Οἰλαλο ὅμθον τϑιος " λὼοΣ ορῦ 

1 ὁμδοὶ βοον ᾿ς. οὔνϑαρου λακὰς μθο}} ον μῶο τμλοῖν μαϑ. ομϑν ἰ οοδν» μὰὉ 

κϑϑὲ ἰαϑ  μβαϑαθ ἔλκο "ὶ οἱ ἰὸν ἐροΐς μγο} μροδλο βόοι 11}9 τ» οϑι;Σ ρααςς 

νεἰο τμυοΣ» βοαοῦ ῳτΐος ἰδέας ἰ ὅτι ορυΐν . ῥομϑοῦ οι ἰγο «ὦ εὐ οι δδο 

ὥλϑ δο ἢ βδν. γλο οομροδνθν ολδνν φόβον ως αν. γανοὸν, φρο δα ᾧ ἰδ. ἰδϑοδο 
(5) ἰβῳ 9 ομβοδν ἰδοοιο ϑιδουμας “5 λας. δου Δ λο .«βρᾶρου. οὐὅϑι δος, 

᾿οὶν θοῶς αϑ. λθὺ δου 5Νο [δὅ οἱ νυ ρας, }γ0 ὁμδοί σον θ. .υγο}} τοὶ 

Ὁ ἘΝ ΩΜμο ρομο ᾿ᾶδ» μαθαθ μκλο ἢ οἱ ἱμχο ἐμ τ μον μμοδμο Ἰοον 879 οἱ 19; 
μϑς ᾿Ιοορϑ ἕλος κϑὶ . μοὶ 'ϑμβὸ βιο μγοιαιϑο 9. οὗν ον 5. ασοι ἔοι 

ας λον ως μεους Ποον 9 αἷς μὲς Μνευΐγ ἰομαο ὡρορ ἀθ μϑας ἰμὼν δι οἱ 

εἰλαβν μμβοἢ, Μ] καθ βροὰὺρ γ ομϑ οἰαϑ μαθαθ μὰ ο΄. Ποον λαὸν ὀῆδον 

μηδιαϑι. ὡὸ εἷο ̓ 5}ινο ὡὸ αὶ Ἰηδιαδιο ΘῸΣ κ5 Ὁ ἰοἰο. νον μον» ἰθμαο ἰαχυο μῤα ῥμο 

ὦ οϑιο .]οον "ν μβακας λαβοῦ» ον, ὁμδυΐ ἰοοιν ὀρῶν υϑονιςς ἥ!ὰ ὧὼ κἰο 

'οος Ἀ5 εὐλο οἱ μοὶ» μα ον μονας, βμβοαοο ὥόμο :ῬΈοοι τϑ μιμδμοΣ 

γα. δὸ ὀβο. ἰγϑλοο ὀΐοςν ἡδιροδλοῦ δον τἰδιασδ βαθῦν ὀβων βμλαθν ἴμῳςθ «ριον 
153" ὡοιοδ μα.5 ἰμςς 9) ἐμοὶν ἰδδκαῦ τον ἰδ ῖ» ὀβνθαον νὰ ἐκ ν εὀς ρων) 

ἊΣ νοι 95 ομδο βαβαυο μανδο μου μα Νῦν μὰ ψοὶγ σονν μοὶ 

ΤΊ ποθ οὐδ Δ Ὰν κολεοῦ (λόγον οὶ θοὸς οὐ ξῶΣ θοὰς Μὸν ς τον ᾿αλιου 
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α16. τηθηβο] 1066. ΒΟ ΠΥ ΔΘ πον ἀρηίζοι, ἂπ ἄρον ου ἀπο κυαπκί, ΝΠῸ ἀϊοβον ΜΠ1ΔῸ 
5011 οὐ α16 1μοἸ ἀπ βο α θα, 16. Ἰοὸηθ Προνν ]Π ρν Παλοα, Ὀδπαίρθη, [ββ61η, ἀα5 
Ρεβᾶρὲ ἄοσ Αὐβάσγποϊς: βίο θἰπάοι (αἰτξο!) ἅϊοὸ Η Θυυβοιια ἄον. ψουμυα ", 

80, ζνῳ. Η τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰς (ὐδου κατάβασις χαὶ ἢ πρὸς τὸν πατερὰ 
αὐτοῦ ἀναβασις οὐ δι᾽ αὐτὸν ἐγένετο αλλὰ δι ἡμαρ' ἢ γὰρ φυσις αὐτοῦ τοῦτον 
«προρδεης ἀλλὰ γὰρ ἡ ἀγαπὴ ἀἄὐτοῦ μονὴ αὐτὸν τοῦτο ἡ αγκασεν, 

Ἐν νοάοῦ γὸπ ἄθπὶ Ἠο βνγοῦκ (Ἰπ’. ἀπῇ ἄν ΤΠΠσββοῆα ὅθ τχαμαονθανοι [ὔν- 
πἰραυίριαρ, ἀα ἀο (ἰοὐῥ Τιορὸβ Κπθο  βροβία!α ἃ, νι. ΜΙοπβυ ποηπαξαν δηπαῆπι ἀπ 
τὴΐρ 516} γογοϊηϊρίο, Εν σοᾶοῦ νὸν ἄοη νοϊάοη Ναίατοη. Πᾶξ », ΝΙοἀΔουβίοί θη. π' 
{{πέϑυυγο! δ ς ἰδὺ τ]ὸ Ὲ ὈΡΈΠΠΟΝ χὰ νορβίο θη, βοπάορῃ ἀδάμθνοι, ὅαβ ον [π΄ οἰποιη 
Νοπβομοπ χομπΐο ἀπ πη 510} νοχοίπϊρῖθ, οσηἰβανι σέο ΟΡ Βοι ἷβ σαν ΠΗξοΡΎΟΙ͂Ι. 
δαῖτ (ἀο Ποῖ 1100 ἀα]νοὶ πίονι, βοπάονη αἴθ  ὁρο πἰριμρ; Ὁ] 16 Ὁ ππγου σεῦ; ΘΡοη- 
ΒΟΥ προ Π6ὲ δἷο, 415. ἀἶὸ ΜΙ οπβομποῖς πα να 08 1ὰρ, 56. 110} ἀπγονβηᾶονς, ἀρμη: 
»Β6ἴπθ ὥθ6 16 ὉΠ16}0 πίον ἴὰ ἄον ΠΤ] νυνὶ ἀπ διο βοίη Τιο ἢ 58} πίομε αἴο γοι- 
ὙΓΟΒπηρ (αοῦ. 2,.5.). Βοῖπ ΑὈβεϊορ᾽ χὰπὶ να ΐον ἰδὲ Θθθηβο χὰ οὐ] ἥνοη; ον πποϊπξ 
αδπῖν ἴῃ ἀν. ΝΟΥ πἀσηρ ἀον Ναίανοι αἴθ ΔΙΘΠΒΟ ΠΟΙ; βοίηθ ἩΟΠβομποῖς, πίομε 
Βοῖπ Ὑῖθ ψαίον ὑπ (ἐοἰδὲ ἩππΟ] ἀπ Εσὰρ ΨΠΠΟπᾶς (ἐοὐ Ποῖ, βεῖθρ; ἴθ ἄον 
ψεερίπάσπρ. Π 1686 Ἰυνη!ανίρτιηρ' ἀν Οὐ Ποῖ Ὁ ἴπ Ἰόπον Ὑ ΟΡ πἀπηρ' Εἷ5 χαν [Π|ξον- 
Ὑγ7610 βΘΒΟΠΔΙ Ὡ]0 1} βοῖποῖ- βοπάου ππβουένγοροη, ἀἰδπιῖν ὁΡ. ἃϊο ΑΡΆΤΟΠΘ. ἸΠΒΤῸΒ 
(ἀ6βοβ  θοῖνθοβ δι ῦϊια πηι ππ ἰπ ἀν ΠΌ]6. ποθομ 5ἴοἢ βοῦχίο. ϑοίπο οὐ πον Π»6- 
ἀυτῖθο ἀθββοη πο, ἡ ΓῸ}}] ἀΡὸν βοίπο ΔΙ ΘΠβο Ποῖ!, αἴθ πὶ (ὁ μοσβαπὶ ΠΠπ|, τῦῖο ρα- 
ΒΟΒΙΊΘΡΟΩ δύῃ δ: , 4165118}0 [αὐ 11 δα (τονὲ οὐ θοῦ" (ΡΆΠ]. 9...), ϑδθιιο (ἰοξειοῖς 
μαῦ πῖομὺ ρο] οπ, μουν 6. ὅπ0}} Ἰκοῖηο ΕΠ] ηο, δῖος οὐ 6. νἰθϊ πιο!" βοῖπιο 
ΜΜΘΗΒΟΒΠοἷὉ ἴῃ ἀἴοβον  ουἰπάππηρ', νρ]. ἀὰ5 Ῥονῦ:  Ὀνθοιδ ἀϊοβου ΠΘΉΙΡ6] δἷν | 50 
Ἅ111 Ι΄ ἴππ ἴπ ἀτοὶ Ταρθη νον αὐ θαπθη" (Τ0}. 9, 9). Βοῖπο Τήθθθ ΔΙ ]οΐῃ 
ανδηρέθ 11 χὰ ἀἴθβον ὑρηϊοανίραμπρ ᾽ν ἀϊοβον  ου ἰπάπηρ, πἰοιῦ οἷπο ΒΟ] οὔον 
οἷπ ἄννδηρ. Αποῖι βοίπθ Μθηβο 1} ννατ' πἰοὲ (65 ΤΟᾶ65. ΒΟ η]α 05, Ὑγ0 1 οὐ" Κοῖπο 
ϑὕπας ροίδη μδὲ, ἄθτθη Πο]ρα ἄον Το ἰ5ξ, βοπάοσπι οὐ ὉΠῸΡ ρϑΠουβαμι θἷ8 καϊοῖ χε 
πἀηᾶ ου]δβίθ τὴν ον Κὐδἢ βοῖπον (Δοὐ ποῖ ὲ ἀπβον ράπχοβ ΘΟ] θομέ, 

81. ἰ.Φὦ. Πᾶσα ϑεωώριι κατὰ τὸν τὴς διανοίας αὐτῆς σκύπὸν αὐλοο τὲ ἔστι 
καὶ ἀσώματος υλικὴ δὲ καὶ αὐλὸς ονομαξεται. θεώρια ἡτιὶς τας τῶν πραγμάτων ἐν 
οἱῷ νοξιται διαστολας ἈΞΉΤ τί ἢ οὐ ἨΕΉΤΉΤΕΟΙ,. 

απ τὴῦβ ἄδ5. ροἰβύϊρο ονθυϊπαηΐβ πηξοτβοϊιοίοη. σοὸμ βοίμοπ ὔυρου ΠΟ Ποπ 
ΟΡ] κίβη, αἱ υνἱθ δἷπθ ϑομνἶ δὰ ον Πα 8] ἄδχα ἀἴοποπ, ἴῃ ΕΡΙτοππ 5. χὰ 
νου ἀπα απ. ΟἾἸνπ 5186. απ ὅ16 παι ἢ Ἰτοῖπο ΤΟυ]τθη τ ηἶβθθ Άββοη, ὙγῸ] βῖο 
ἄπγοῖ ᾿ῃρ6 Ὑ ουπάππρ' τη ἄθιῃ [6] ππίον ἄρῃ Βίπηθι βἰοιύ. Ὠΐδ Εἰλ]τοηπ πὶβ 
8 5108} ἰθὺ ἱτηπηδίον 011 ἀπ Ἰτῦσμου]οβ, νῖὸ ἀν Βα (ον ΒοΠνἹ δαΐ οἴποιῃ (Ποθοίς- 
ὕαοθ. , 16 Εὐ]τομη π]8Β νυ] πιδξθυ 1} οἷον" ᾿πηπηα 6 } 1811} οοπδπηΐ, νομὴ βἷο αἴ 
Θἴμζοίποι ΠΙηρθ, δα αἴθ δἷο βἴοι θθσίο!, ἀπ ογβομοῖαοὶ οὔδι Ἡ]Ο. πα θυ βομδίος αὶ 
1) ϑαὺχ ρϑιὺ δὰ ἀΐ ΟΡ]εἸἰτίθ, αἴο αἴθ Δ ου μα ὴρ ἴπ ἀθν ΟΥ̓ ΘΗ θδταμρ οἄον ἴῃ ἄον 
Ἐπ ππθραηρ οὐδὲ. θη ρ]οίοι ἀϊὸ ΟἸ ΘΙ θαυηρ ἴθ ὅον Μαξουϊο βεαςεῆπᾶος --- 
γρ]. ἀὰβ (ἀθϑίομ! (65 Ῥοίσιιβ ὑπ ἀπᾶνπα Ὑ Ἰβίομθη ---, 80. ἰδ οβ. ἄσθιῃ πἰομέ δϊο 
ψΊΠΠοΠ6 Ναΐαν ἀν Ἀαΐουτίο. [)Δ8 ροϊβύϊρο δομδθοη Παὺ ΜῸΠ] οἷ ΒΔ ἄο5 
ΜΜα θυ 8]16 τι ΟΣ 5[0, ἃθον Ὡϊο ῦ αἴθ σόπασο {Ππ 06. 50 Π 6 ἀπηρ (Ὁ οἰηχο]πθη Πίηρο, 
Ἰπβοίοσῃ ποῦ 16 ψΙ Π]ΙΟ ον. ΠΙηΡΘ, βομπᾶονη ἤρα Τάθοη 8418. ΔΙδηξοὶ (οϑονὴ 
Αοὲ. 10, }) Τίονθ οἷα. ουβομποίπθα. ποῖ 16 ΘΙ πη βίαν οῖσο πἀηᾷ ν᾿ Ὡπορπηρ8- 
ὉΠαΘι, Ἰζοιησηθῃ 810 νοι Τρ 61η. οὔθι 815. 46πὶ δἰβΏθη ἀοαδομίηβ οὐοΡ. νοὸη ὅθι 
Πϑπποπθῃ, 5ἰπᾷ πὰρ οἷη ΒΙ]ἃ ἄν Μαίονῖο, ἄθυ' ΞΟΠ ΘΙ 6165 ΚΡ ΡΟΥΒ ομπο Μαδξουῖο, 

82. ν᾿ κ'- «. Φυγαδευτηριον εστι τὸ ψυχιχὸν σῶμα τὴι ἐμπαϑει φψυχηι 

σπεπαξον αὐτὴν τὲ καὶ φυόμενον εκ τῶν κυκλῶι αὐτὴς δαιμονῶν ]. 
ἘΔ σγοηᾶοι βίο}. ρϑροη αἴο ἸΚοὐζοροὶ, ἀα ἄθι" 1.01} θῦδβο γᾶν, 50. Ἰληρο αἴο 

ὥροϊο ἄθῃ Τρ ἀΘβο δ θη, ον ὙΥ̓ Δμ ον ίτοῖῦθ ἀπ ΘΟ] ιν ο6. ἴῃ αἰθβοιλ ΠΟ θη 

153 



812 Ὅ. ἘΠΑΧΚΕΝΒΈΕΠα, 

ϑ ἐϑοβοοΣ κῶς ὁμαϑι ὐο ον 5) μα .ο τοῖν. τοῖο ἃ δο ὠοας ἢ 

δαὶ μϑὸς ομουν» οας δὴὸ5 ὁΐας «οον ο. δ μϑαν μγοιᾶδο 5. ἐο κου 

οιῶΣ τἰσῦμλο αϑιπὺ αν αθ. ἰθμαο μὰς ας ο βοοιο ἤομαο βιροο εἰδυΐολο 

θοῦ. κῶν δος, λον» σ᾽. μέσο δλο ἢ ἰῥαα, ᾿αϑο,. ὥϑιαας Ὁ Ο96} .μν9 οιβαϑν 
εδιμς ϑῶν, οἱ ιααὰ (σο .ϑιὼ. μϑ .ϑοβν. ,5 ὁσοβα ὁ ἰὸς μασι Ἀ}.} ορβοῦ, 

μον οὐδ αυδ ἐμοὶ ἔμῳςθ ρὸ ἴδιες ϑοο [55 5 οἱ 5. οἰδϑϊο οἰμοῖν .α» 

λϑλοι ίϑ δ νν οθος ἐλοτοο 15... ἊΣ. ρὸ μὰς τῶ λοι ν οοιΣ οδϑμα ἐ5 

"" ». δοῦν μμο ἢ}  αυϑγο [Ια ομἱα οι: εἰμαθ ὁ ρῦλϑς ς ἰϑοῖν. χοῦ ιϑίο ῥομϑοὸ 

μον ἐμὰς θ᾽ ὡο ἰβαϑο μὰ ἰϑικῶϑο τἰδι ῥω δὸ οὐμοςΘὸν οἰδιλοὶ Π19 τἴραδα μὰ ὡὸ μ᾽ 

ἰδοδγ. ἔξ θ᾽ ῥογ ομμοϑϑο ργο ὁ ὥάβῦδ μοι, ἰἰλδνλλο ροβνιον ἰζοδνλο οἷα. υοιοδιοΐ) 
5 ΝΣ μι μοαϑὺ βία τοιονδὶ ἰδ φὰς οὗν λον ἰμα 9 σοι; οδϑία ἐθ 

βαον δα ῥθ «Ἰοὺ μας αιςος δα οἷο. δὰ {||ὁ : [Δ ϑιλὰϑο οὐ». τ ῥϑϑοο 

το τα νο μέλας. αο)9 θα οὐλϑῦ -οιϑαῦκο μϑοὸ Ἰ" αωμο ἰδ ἐμμο 

ΜΠ» 5}95.. ϑῆο οι) μαὉ. μϑμαο οὐδλο 655. μα. βασι. οὐ ναὸ 
Ο)ο τράας Μ)0 ιδιοδοο μχον τοῖς ον νων μαλα οο 5 μαθαϑ 

τϑ]σαον, . κως ν σον Ἀν ὅν οἱ μᾶς τοϑιόν μϑωΣ ὁ βνϑ μοῦ "5 ἰδϑι νυ ῦϑιθΣ 
νᾶς.Θ Οβαλας τ (ϑορῦδνο) οἰδδιρο βοαῖς 5 ΜῈ (οομδ. δ). ἐλοὶ Θοϑο νοῦ» 
δῦ ὁ δοο ἰδίοις ἰὸς, δον ἰασμαϑλοο μος. δι ΝΣ δι» ᾿ς Ιὅϑοο 

ρα  μπρλλο μλὰθ ϑομδυΐν μὸν αξ κροὶ μας ὁ ̓ς )655 με :-᾿νᾶς ὁ Ἐς 98: 

τις 6. ἰξμοϊβο ἰδϑορν [δὶ ϑλλθ αν αὐἱ ας ἐγλονς, :ἰγοῖις ὧδ ἐδ Κβο  λδο οο] 
9. ον αν μας μαραδας ἊΣ’ αρρο ἡ κὸν εἰδῶ... «ϑοιυϑῦ λον. 

τοῖο μᾶς ὁ ̓ς 9»9ὅο μϑὸ : θοῦ Ὁ 4 }1ὸ μι ὁ οοΣ ὡς. Νῶς οἶβαθο 

εἰλοοιλώ μοὶ δος μὰν ωὐἱ γα αὶ Μὲ τβομαῦ θοροῦ ἰδ, ὥβου τίαθν 
μβη μ᾿ νοἱ :!ϑοο ας ὁ Δ νοι δ μο Νὰ υσ ἱμ ὡὐοὐν ϑ5ϑοὸ 

ὦ οὐ ββϑὶ νοὶ οἰλασι, λθὸ οὐἱ 9. ὦ Ὅς Ὡς οὗνοι μϑα μα 
τοὶ μι ομο ἰδ δ ἀν ᾿ς ΝΟ, οὐλο 5. (Ὡς Ἰαλον νας ἢν Ῥᾶς. ὡκϑὸ 
ὦ Μὸ μον ἢ ΟΣ, ὡδορδας ἰου θῶ. οἷς θαυ :}.5ὸ ἰμοοὶ 5, 

τ βοὸς αὶ ον μβουο οἰ ρον» μαῦ. τον σνι» κῶνον [9 ἰδορλας [0 
οὲ πθϑας ὅν Μεδ κϑὸι οι γϑος οὴς σιϑϑς μας μοὶ βαγδνο «μαῦρος θυ 
οὶ (ο5 --ὡ Ὁ, κοῦ ἰμὶ ᾳκ Ὀοιᾶκαδα, οἷος οδϑι {Πρ κα, ἰδνδς ὁ ἰωϑ Ὁ Ι οὔν9 

φλϑοῦ [0 ἰω]βγου. μοὶ 1κ.5 ὅ,αν «ϑοιϑμο ϑδις αὐ νὰν οἷν. δ. ΒΝ βὰς ὡν 
ΕΨΘΕΤῚ μϑ ποις ὃ; ΠΡ τ ἰγο ὧδο .Μμ ΟΝ ἰις 609 -Ξ μαουΐο θὰ ὀῤ. 

σοὶ ϑοο υμμδαθ μα ὁ [κθὰν αἉ, (ο οἷν. οι {ξλθα ἰδοδιϑς ο ἰγακθι ας, ἐλ βὸ 
“Αι Σ ΑϑθοΣ ᾿ς ῥϑθον οἷο αυϑ . ομοΣ ἰδξ 5. {πλδυθαν,, οοῖν. ῳϑιᾶο ἰα 5) 
β θοῦ, ὧν γοίο ο μον λο ὥσσᾶν, μοὶ ὰς ἐς ᾿ϑομβὸ μα) ὁ ούα ῥα. ἰμεθ 
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ἈΠ ΟΡ ΟΡ ἰδύ, Ὀνρδποι! βἷο ὅθ Βομαὺ ἴῃγ68 οἰ δνύθῃ, τνῖο οἷα αἸ]οα ἀκ8 ἃπᾶγο 
Ῥγϑαομθ, δβοῖπο Βίπηθ ΒουγΘΠσΘη 516 νὸν ὅθι ΠΕπιοπθὴ τἷπρβαχῃ, αἷθ. 5 ἴῃ αἴ 
(ἰοἔδηρθηβ μα! 580 Π]ορροα. πιδομθοπ. ἄπτοῖ ῦβα Οοἀδηίκθη. ππᾷ βουρθοΚ] 1 Ἰθϊη- 
ανίϊοῖο Ὧα ρἷθῦ οὐ ἴμν οἷπθ βίοϊιοσο ΖυΠποιξ ἀπτοῖ Το Πρ θοῦθ, ΘΟΒΥ  Ὅ]Θβοπ, 
Ὑ δομθω, Εἰ αβέθη, Π θαι ἐἰσαμρθν ἀπ ἀπᾶτο ἀβσθ βοιθ Ταροπάθῃ, 616. 186. παὶϊῦ 1Ππὶ 
Βαιμθίπβδπι δὲ. βοίπο βίππιθ ππηρδίθη, βἴθ ὑσὶ οἷπο ἤθβίε Μίδου. ὑπαὶ δ] θη 818 
ἔνθα Τουνξοιίον. αἴ6. ἘΔ ΡΘΙ]οπ. αὖ, ἀαβ 5ῖ6 8ῖ6. ποθ ἀατοι οἀδηϊχθη ἔδηροη, 518 
ψου ΠἸἤγθη ππῇ ἀποἢ ἰπστὸπ [.61}0 θοβα 6], 

δῦ, φ᾿ «Ὁ Οστις αν μὴ καϑαρος τοῦ σώματος ολιγωρησηι λογιξητῶν ἐν τὴν 

διανοιαι αὐτου {1} πότε ὁ σΌ)}) 7) Ἐν} του αποκταθϑεντοῦ εξω ὅτὴν πίρῦς τῆι ὥυραι Ἄτε, 

πατήγορηι αὐτου. 
ΑἼΟΙ μου θροίοπέ οὐ ρθρὸπ αἷ6 Κοῦχον, ἅἄδθ 416 586616. οὔπθ ἄθῃ 1,60 πιοιῦ 

σαν Ποίμ μοὶ! Ἰτοπιμηΐ. ΘΙ ποο νῸ]] ππροῖποῦ Τι ϊβῦο ἀοπ ΤΟ) ροραη ἀϊ6 ϑίϊπᾶο 
ποοῖ πἰομ οὐἐδίοι παῦ ἀπ ἴπὶ Τοᾶδ 5101} νόπὶ 1μοῖῦο, ἄθυ ἴμπὶ ἀ16 ΟΟΙΘροη οἷν 
χὰ 8ΠΟΡΙοἱ Ταροπα Πλππρ ρα, ὑγοπηῦ, ἄθν τηῦρα ὙῸΣ βϑίηθῃ βομθίαθη. 8π8. (16Πὶ 
Τιοῖθα Ἀθουίορθι, οἷν πἰος οὗνα ἄον δ υναπᾶξα (65 ἴπ πάθη μαπιογα ἔθη [6 11)88, 
ΟἸν. ἴτπὰ Ε]οίβοι, δη ἀον Ττο βίδιιθ πᾶ ἴδ πὶ βοῖπθ Βομα] ἃ σοννγθνέθ. πᾶ 11|1π πἰολὺ 
ἴπ ἄθῃ Ῥανααϊοερανέθπ οἰπύγοίοι. ᾿ἄβι, σὰ ἀδι ἥὐαπαθ, γϑηη ἀθΡ ΗδΆΒΗΘΙΥ 16 
ππῖσα βομ]θβθα ἀπε εἴθ ἀαγοΐ βοῖπθ ΗθΙ] σαι, αἴθ ἔρδὰ ροδυ εϊξοῦ παῦοπ ἀπᾶ α16 
Τιοἰ ἀθηβοιδῖν ἀπ θη ᾿συυγαθη Ὀδδιθοῦ πάθοι, τοῦθ ρα; ἄθπῃ αἰ δ΄ 6] 80]] 
ἀθτοι δυο ροσϊονξθὺ πγογᾶοπ" (1 Οὐν. 0, ). 

84. »- -ἰ. ὙΊο νῖν ἱπὶ Ταξουβοϊιίθάθ νὸπ ἀδη ᾿τὔγρθυοβθῃ Δ ΘΕ Πα ἔργ 86 ῃ 
σαν ΕΠΙτοπηἐπὶβ οτηηοπ, ππᾷ ἀΔβ τὴῖν οἢπ8 ἀθβ (ΣΘβο μηδ ὑπ οἰπθ αἴθ 5ἴππο, 
αἴθ ἄϊα Εἰροηβομαίδου 3 νἱδάθυρθθθη, Ἰκοῖπα Τα Ἰτομπὐπ]8β ΘΔ] θη, βαρὺ Θὲ. ἴῃ 
ἘΟΙρθηᾶθῃ. 

Αι τῶν ἀσωμάτων κινήσεις (μεταβασειρ) ἐν γνῶσει αὐ δὲ τῶν δωματῶν κινήσεις 
Εν χρώμασι χαὶ εν ποιυτῆσιν. 

Βδινθρσιηρθη πϑημῦ ΕΓ 45. ΕΓ ΒΟ οι. σοι οἷπον ἘΣ ΚΘΗΠ ΙΒ ΖῸΣ δπάθιθθη 
ὉΠΩ͂ γομ οἴποι 5ἰπη]οἢ γα ΒΥ πο θᾶΡοι ἘΠΡΟΠΒΞΟΠΔΙΡ σὰν ἀπάθροα, ὮΙ οοἰβέροῃ 
Ὅ͵εβθη θονγορθπ 510} ἢ ΕΣ Κοπη ηἾ8Β γὸπ Θἴμθ:" χὰν δπάθυθη ϑαβγανβ, δῖ86. ἤπάθη 
ἄϊθβα Ἐτιτθηπξηΐβ, βίππιου ἴῦθι ἦθπα Εα]ςθη ἐπ. ΒῸ ἢ. ἀπἃ νγουᾶθη 80 ρούναουνν,., 
ἍΤ: ἄαροροη πὶ ἀΠΒΡΟΣ ΚΟρου Π ομ]κοῖ κὔππθα ποῦ οἶπ αἷς 5ἴππθ ἀπ ἴπν6 
Εϊπανίίοῖα δου αταμᾶ ἄον ΕΙΡ πβομπα λοι. δι ΟΠ]6Ἰτίθ ἅϊο πὶ ποῦ ἀπιρϑάἀθαξοξα 
ΤἘ]τοππΐηἶβ ΟΡ 5561, Δ ΌΒΡΘΠΟΙΙΠΊΘη. ὙΘῺΠ 616 ἀαγο αἀἴ6 ατϑᾶ ἀον ΟΠ ΘΗ Ρδλ Πρ; 
ἀρ] πα ἰρ σονγοσᾶοη ἰδ, ἀμ8. ον σοἰβυϊρ' βοιιδαὺ πη, τπτῖθ αἴ Ῥχοϊδίθῃ. πᾶ ἀροβίςὶ 
8.116, ἄπ. οὐκοππῦ, νγὰβ ἴρον ἄθῃ Βίηηθη τπιπᾶ οι" Νίαθονίο 1ϑύ. ὉΪὸδ6 Αὐὸ 68 
ΘΟΒδαθηΒ ἰδὺ ἴδον αἰὸ Ναῦαν, οἷα Οὁβομοιῖς ἄρ᾽ αὐϑᾶρ, οι Ναῦαν ΔΡΘῚ ᾿τόημθη 
Ὑῖν Οἶπθ ἄϊδ βίπη]οια ὙΥΔΒυπομππηρ οι ΚΟΥρΟυ ΠΟ θη ἘΠ ρΘΉ ΒΟ θη. βο] οι οΥ- 
ἅϊηρβ Κοίπο Ενοππίμῖβ οι πϑ]ίοα, 16 ἐὐτιοιὺ ἰδ 8150 ἀδ8 ββοι νυν, ἌΉΒΟΣ 
Το ψἄγθ οἷπ Οοὐδηρηῖβ ἀπᾷ υὕ86! ρἱθὺ 65. ἀοοι ομπθ 'ππ Εν ἀπΠ5 Ἰκοῖπ Τπιροπᾶ, 
κοίη Τοθθα, ἰτοῖπθ Ὑ ΟἸ]θπάσηρ ἀπ ἰδτ (ἀ ρθη 61}! 

86. ὧν. ς«». ΑΚαταχρατουσιν οὐ δαίμονες τῆς ψυχης τῶν παϑωὼν πλεοναξοντῶν 

καὶ τὸν ἀνϑρώπον αναισόδητον ποιουσι τὰς τῶν αἰσϑητηρίωῶν αὐτου δυναμεις καταῦ- 

βεννυντὲς νὰ παωντῶν τινὸς τῶν καλῶν αἰτιῶν τῶν ξις ξωὴν αὐτῶι πιιραγιγνομενῶν 

μη αἰσϑηται ἣς ξαν αἰσϑηται ὡς εκ λακκου κατωτάτου ἀντλησει αὐτον. 

ἍΜ ἴδ Βύξοη Πθδιπομθη 16 βθοῖα. δηργοίοι. ἀπ θϑᾶτδπρθη ἄπγοῖι ΖΘ ] ΓΘ ο]18 

Τιο ἀοπβομαίίθη. Πῖθ ΕἙ]ρκοῖθοη. ἄοι Βίηπα οὐβὑϊοῖγθη. ἰπ τυ Θἰ θα ΠΉΠοΡ. Αππολπι- 

Ἰομκοῖν, ἄδβ᾽ ἅοΡ Νίδμβοι αἴθ ραξοα Οο]οροημοῖδοι. πη ΑἸ]ᾶ556. σαπὶ Πμόσπθη πα 

χὰ Ἠαδϊέοη ἄοΡ Θοθοία βὰν πἱοιὲ πϑμνπίπιπί. Πδημ ἀτνίηρθη 516 ἀστοι αἴ 

Ἐρηδίον ρβ]οίομβαᾶπι οἷα ἀπᾶ ρΙἤ πάθε. βοίποι ἄσσον ἀθπ 160 οὐνγουθοπθῃ Βοπαὺς 

τἀπὶ Τυροπᾶθη. ΑὙΟῊ Ἰΐἶον καὶρὲ ον, ἄαθ ἀϊο Βίππθ ἀθ8 1μοῖρθο5. πῦθὶρ 5᾽πα χυτῃ 

Αυμανάϊπακοι ἃ. Κ. 868. ἃν ἩΝΊε8. χὰ Οὐθπσοι, ΡΠ ΠΟ] κ.- βίον, ΚΙ. Νι Εν Βαπᾶ 18,4, 40 
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814 Ἢ. ΒΕΑΝΚΕΝΒΕΚΠΟ, 

τρ4} δδ γον ϑΣ τὰς ᾿Θν)9. οἶδα τἰβοι» μα, οαχον ἰβοαν τος μα βηδθο (θαι 
ἱμϑο :βαῖςς ὯΝ μος ὁ Ω. μὰς μὰ. δ ο ἢ} οιαλθες προ βιὰ) 

τϑ τοὶ δαθαλας ν ΔΚ ἐν ὦ ῥο ὼς οι Νὸν Ἐπ ὀιπν ἰδῶν » ἰπρμονν οι 
μω ὡϑας ἢν ἰρομ γθὸ βοῖς ὁ ὰ ἰμν ὑκαδλο μ΄. μοοβα. μος ἰοου 
ιἀϑαβϑο :βμοοῖν. Ἰδνυϑυυϊο ἰδδτν 1 ἴμοιθ ἰοο μὸς- τοις Βαλα 

«Βαὰς ὦ Κῶν ἰὼν ὑλϑδ ΠΠ. ἰδαυδνλιυ. μου Ὅσα πομνθν οἷο ον κῶνομθ 
που δ μο ἀόομθον Ὁ. ἰδυοΝλο 9 ἰΝῶὰσϑο ὧοἹ μὰς ἰσο Δ. [λα .κο 69} Ι 
5. ὼς ρᾶϑ ρμο ϑοδδκς, ιϑίο ψϑῖμο :}.4905) ὁδῶν κ«ὔνοιο μήῆϊμαο μ5}9 

ὀμβὴ τοὶ :ἰλαδ, γ5. ἰοοιν καθ ἢ ἰδοῦ μα ὔϑδ αν μα  μαϑιο ἔξ 9. 

τ ἰαλο Θϑνῦγο ὐἰλοικο κἰθοῖν Ὁ μῶν δο, ποθ ϑοβν9 βιμο Ῥμο ῥο οἶδα 
5. ὡς αυοῦ ἰϑᾶοο ὦ μκ.}9 μαι γο ἰϑλϑ μὰ» ἰδῦσδϑο ὧν ἰδ μιαφαϑ 
εῷ εἰ οἰδαὺρο αι ΝΩΙ μϑοὶ οἱ ς ΚΜμο ὀιδαυν [μα μο υγο δ, 9. μοὶ 

λᾶϑρϑ  ἰδδομθ ας ῥγδδοῦν,ο ἰοὅρο μὐξ βοὸς Βκρο θόλο» [υ96 1}. Ἀο. ς μΟ «κ᾽ 

ὧΣ «δον κἀν ρμο Ββαιαῦ 1.85. δ. ἰδϑνο ὦ φομλδν τ μϑον, ὁμλαυυν 

ὦ (ο τἰμδ  ὅμα δο οἷο τβαῦρο 15}, φὸν κῶνοι ἰοὺς βοίας τ» ἔρβογο [3.0] 
νοὶ «Ποοι "γ (ο βοομβ ᾧ . }»α 5 ἐϑίο μλϑ ἐς ἰλαδὸν νοὶ «οἷν πομο μα ϑ ὀμ διαδς, 
Βκρμο δῶν ο αν. μοὶ ὦ. ὡς Ομ θμαο ὐμϑο οξάθὺ ομῦσςς 

155) εἰδμοὶ ἰδεϑο, τι μοὶγ οἱ βϑοοδοο μὸ ἐμέο, οὐ [βῥοιαν μὲ (Ὁ) Ποθμβο 1.15 δ οὐνν ομο 
ἰδεῖν ϑομλοι. βάλοιο οἰμολ» καθὸ. ἰορν 5 ὅμὺγ βνρο ῥμλθοος βοθι ὅοο 35 ὁ 
ἰϑϑοι τς μον ν» ἱ ἐν λαλῶ [5 οὐ μῶ . ϑομδε ῥγαλλθ οὐδος ἰμ. βάϑμο 
αϑῦϑονς, ἐοδδο ὁμδμ ἰδαραῖς ἰδϑρν ΝῺῸΣ -νϑ δ. δ, ὀβκδς τς ἡομ 

ΝΟ ἰοῦ ἰδ, «Ὁ σοι εἰμ οο ̓ϑδνῦσα ὔκοιςς [. διὸ ὦ Αἵ κῶν οἱ κοοβν 5 

δῶϑοι νοι 'Βαᾶας ὧδ νοι δι ϑρμο βχο οομδυΐν τ μας 5 Πγ (ον,γ0}}, 
ἔωϑοςπ ΤΟΝ; νοὸς καΐολλοο ςαϑοο οἵϑ ρος κἄθυθ κϑποδιρολο τς ΝΒ 

-Ξ ὥῶν οἱ Νέου δος μὰ ΜΙΝΩΣ μῶν Πσοῦο εἰμοοὶ ων κοὸς 
Δορο ας, μ,530᾽ ὁθο Ομ μδδο μχο λυ δὺο 539. ὡο ας 79 βμαλας 

Ὡς Κῶ μρο εἰκμωοο ων Δγ οὐ» μπῶ: ὑϑ} ἱδδύμτν οἰ ανο δ 5) μαγαο 

ἐὲϑ δοΣ ἰδδδς σον, βομβοοῦο ἰδουγοιο,. ἰδυυαι αἱ, μον, δ Θομϑοῦ σϑμο . οὐἱ ἱμο 
εἴβομΣ, . ὅγαλλθ κῶς οὐλο ὕμαοο ἴβῶὼν μὰθν τβ ἐ Π}) δ, μῶν ἔκρο μδϑϑο 

ἀο τοῖο ὅς. . υασπαῖο ἰδὼαγο. μον ιθομβο (οομλο) τλϑρβο οὐ! 9) 

αι ’Δϑν κοῖς ἰασιὺγ ϑμθος ϑορδνδι ἰδὸρρ υδΣ λδλοολοο νρο ας ἐθῶν 
δὸς, ὄμδὼ} Ιαχούγδοο {Ὁ δυμυλοὶΣ θρο .οο] ᾿ϑὸ "ν ϑρο κς τὺ . ὁμδο 
ἰδξθ ὡο τ βο οοῖς αὐϑ ἰδὰ}5 ὧδο ἐθῶν ὁθ ονο. μοο [γὸ ἰδίμαςς οο ΠΡ ΤΟ ΣῚ 

"ἢ κοΐ; μαῶο σον ο ἢ} [λα «ϑ ) οὐ ἰδοαν Μ᾿. ομοξπῶς, ἂ 

εἶν Κθ ε-ς θοὴν κυ βοροις, οἷς έϑοο δα ἐὺ Βρὴ ἈΛΟΣ πϑρϑ νυ κοῦμδοο 



ΕΠΆΘΉΠΙΒ ΡῬΟΝΤΙΟΌΞ, 815 

Βοπαΐχ ἅν ὥοοῖο; ἀστοῖ αἴο ϑίπημο Καα ἄον ΤαρΘηἀ  απρθπ τα ον ΝθπβοΙ 
δὰ ἄρῃ ΑὈρτιμ 1 ον ΕἸπδίουτβ ἴῃ ἀὰ8. Τυἰοἱ ἄοΒ 16 68. Δἰπϑα ΒΖορθη, 

86. ». ας. θἸποὸ. α΄6. Πδο]ιδία Ἰλοἰμ]οῖῦ πη ἄϊα  ονπαπί πιοιύ (6 

Κῦρον! υβοι Ὑ οβοι ππ ΠΟΤ μἩ]]οΠ6π. ΒοἸδαθυι βο]ομ, 50. 40 βἰοῖν πὶ ἄον Θοἰνοῖε- 
βίππᾶο Κοίηο ϑραν. νο [εὔνουν Ποποῦ ΕἸπα δ ἸοἸσθα ππθμν ἰηᾶονπα νὸν 516 ἀνε πρ. 

Σωματος τῶι νοὶ γενομένου οὐ δυναται τὰ ἀσώματα ὁρᾶν ἀσώματος δὲ γενο- 
μενος τὰ ὑρι τὰ σωματιί. 

ὁπ. οἷπο ὔνρου]ομα ΠΏ]6 ἄϊο Ὑονηπου νου ᾶπηϊοῖθ ἀπᾶ αἴθ Ξθο!ο ἴπὶ 
Τυάίβομοη τνῖθ ἴῃ ΝΥ ̓ Π61π. σουοι οὶ Πορὲ, καπη εἶθ ἀὰ5 ἸΚυθθυοβα πἱοῃῦ βοπδαθῃ; 

ἰοῦ 50, ἀδβθ 5ῖ9. ἴὰ Ποίπποῖΐ Ἰόπὸβ. θυ αΡΘπθα ἀπρπήνυνατι ἢ ῖμῃ, ΒΟ δθη8. ἐ0}}- 
μας νι σᾶθ, ἀπᾷ ποῖ πίοι 80, ἀρ βἰθ αἴθ οἰπσοίηθῃ (ἀθάδπίζοι. ππξογβοποιᾶοπ 
Εὔππξθ, οἷ; βἷθ σοπ ἔπροὶ, ΠΑπιοποπ ΟΡ (ΟΣ οἰρπθη 566186 βύδιημηθη, ἀπ 1Π|1Ὸ 
Απ]ξαθο νουβίθμοη Κὔπηξο. ΑΙβὸ οἷπὸ Αβίκοββ (68 ΤΘῖθο8 πᾶ ἄν ὅθ ]θ χὰ" 
ΝΊΘΔοΥ Πα] ππρ' ἀθν Το ἀοηβομα βοπ αἰθὺ 65. 1πὶ (Δα οῦ Ἰκοῖπ ρ  βεϊρ᾽88. ϑομπδθαοη {τοὶ 
νο Δ|16π πιϑίου 6 11οὴ. ᾿ὐΣπα υ τοῖτοι. 

87. . ΘΟ. ’. ῖο ἀϊεβ ποῖ. μοἰβέϊρθ Βομδιιθη β[ο}} νοι ἄθη οοἰβισοη [ν- 

Καππίπίββοη δῦ αὐπαπᾶ ἄοι κοβ μα ομθη ΑΥ οἷ πα θυβομο οί, βαρὲ δΡ ἴπὶ ΕΟΙΡΘΠαοΙ : 
Πασα ϑεώρια εν τινι ὑποκειμένωι γιγνωσκεται" αλλ οὐχ ουτῶς ἐν τῆι ἀγίαι τριαδι. 

Τοῦ Ενϊτοππίηϊβ, αἰ ἀϊο  δυπαπῆ δπιρέδβηρ! ἀπὶ ΤιΘπσοη. δὰ πῃ ξοσβοποίάοιι 
οὔον ἰπ ἀον Ἐττοηπέπῖβ κα ἩΥΔΟΊΒοα, Ὀσυ τύ δὰ πιδ θυ 6116 υ ΤΙ θυ σθη, δα! ἀθηθη 

5186. βϑβομνίθθοι ἰδ 16 αἰ6 ΒΟΒΡΙ ἀα} οἰπὸν ΤΑΐῸΙ; ἄλ5 ραβὲ δα ἄϊο Ἐν κοπηβηῖβ 
νοι Βονδριηρθ ἀπ Μονρίπροπ ἴῃ ἀον Κὔνρον σοῦ, νου Επιρο]η. οὔθι Πξποπθη, 

Οὗδν γοι ᾿ὐγ πη Τα ΠρῸῚ (ΘΓ Προ], ἄθπη 800} αἴθβθ Ῥυᾶρθη ὑπ8 (ἀοβίϑ! τοι τπὰ 
Ἐτβοπθπιιρθη γον, τηδξου!6 118. οθ1" ἱπηπιδίον]0116, 16 ἴπ ἄοπα Ὑ Ἰβίοποπ Ἃ85 Ῥούγιβ, 

ἄο5. Ζοξαὰ ἀπ Δ116 Ῥνοΐοίοθ. Απᾶθυβ ἰδ 5. τοὶ ὅν Εσϊτοπηίηἶβ ἀν Τυϊη δύ, 

βἷο Ββογαμε πἰοπὲ δαΐ βἰπη]ομοη | 1ϊπανίοκθη. ἄδν Ἡαξοσῖθ, βοηᾶθυη δύ πὶ γπμᾶον- 

ΒᾶΡο8 1ἠοις, 50 βαρὺ 6. βϑ] δὲ ἱσροπᾶνο: ,ἀϊ6  ογπαμῆν, 16 οὐδ βομανξ, δὲ σοι 
ἄδθη ΒΙἄθση ἀπᾶ ον Μαίονῖο Ὀοίμοι δ, 

88. «αἰ Ῥι τ ΄ᾳςς. Τῶν τριῶν της γνωσεῶς ϑυσιαστηριῶν δυὸ κυκχλωι 

περιγεγραπται τὸ δὲ ἐν ἀπειρον. 
Ἡϊδνδιβ ρομέ Κἰᾶν Πουγον, ἄδβ οὐ ππ 8]1ὸὰ Ἰζαριύο]η βοῖποβ ΔΘ τθ5 θαὶ 8116 Ὁ 

ΜΑΠπΙρ ἈΠ ρ τοὶ ἄσοῖι εὐοῖβ. ἅϊοβο νοὶ Ηδπρέδνξοῃ ἅν Ἐσ]τοππ πἷβ πα Απρο Βαΐ, 
ἄϊα Εσϊκοπηξηῖβ ΘΟ οὐΐοβ, ἄον. Κῦνρουϊοβου. 910 ἀπ ἄον Ἰζῦτροννγοιθ. Τῖθθα αγοὶ 
ἘΣοπηΐηΐθδο ἐσοηποπ 5ἰοἢ απ Θπ νγ οἰκο]η 510}. ἀπ το θ ἀλη ὉΙΘΘΙ Ζὰ 510} 
βϑυβὺ σανίοῖς, δαϊβίοϊρομα χὰ ἀν Ηῦμο ἀ6ν Εὐὐ]τοιπίπϊβ, αἴ αρθ  ἴΔ0}} ἀθα Ψ ον ππαπ- 

τχοβθι ζαιὰ ΠΘΌΘα γΟΡΆΠ Π : σαοτδὺ Ὀ6ΙΘμσῦ βὶθ 516. α1]5. παιηϊπᾶϊρο Κὐπᾶθν ἀἀτο]}} 

Κῦνρον ἀπᾶ Βίππο, ἅλμη ταῖν ἄορ Εσ]σουη πὶ στοὰ ἄρῃ βοἰβι ρθη (νοητοο) Δ ΘΠ, 

ἀπ ΒΒ ΠΡ] οι ἔππτε εἰο βἷο ἴθ ἀδ5 ΑἸΠΟυ ἢ οΠἰρδύθ θυ ἘπΟΥ ΤΟΥ ΒΟ ΠΟ Π6η (ἀ οὐ 61}, 

πη 6» Εχνκοππέπὶβ (65 (ἀοοἰπιπῖββοβ, 46 ΟΥ̓ Ηθαραπρ (ον Τα, ΑἸύανα ποπηῦ 

δ᾽ αἴοβα Εν κϑηπἐμββο, ψι6 1} γος ἴμποι Τιοθομέδν δαίξθοιρυ σὰ ἄθπι ΤΠ ΡΡΤαπα (ΟΣ 

Βομδρίαπηρ᾽; 56 οἷποη ἴδ Ὑθυπαπ χὰ οἶπον ἰρνἐππιβίοβοη ἘΥ]θὨη 18. πὰ ΘΙΠΟΡ 

πποΡβ Βα υ Πομθη ΓἤοΡ06, οὐννοὶ ἄγοι βἰπᾶ μὲ Ἰζνοίβοκ ἃ. ἢ. αἴθ χυσοὶ ΑἸΕῖτο, 

γοῦ ἄσποη ΠΟΡΡτοὶβ δαξδιοὶρῦ, γονᾶθη ἐπὶ Κσ οῖβα ἈμρΘβδτηπιο] (ἃ. ἢ. οὗν ἴῃν Βδα- 

5.0) γοι δαβὸπ προ ἵπποι ἴπ ἀ6Ρ  ουπαπῖξ; ἀἷο ΕὐΡΙκοπηὐῃ 8, ἀϊθ 516. β 10 0}1- 

οἴδθγθῃ, ἰδὲ θοβομυέηκῦ ππᾶ Βοσγοησι, ἅϊ8. β6 616. βομ]]οβὲ βῖο οἷμ, ᾧ 6 οἶπο ΑἸΤᾺΡ 

ἰϑῦ πηρορτοισίκ, ἄθππ ἴθ Εὐϊκοππέπίβ ἄθν Τυϊηϊῦ δῦ βὲοίβ ἴπὶ {}͵ῚθΌατοπ πἀπα 

ΒΥΘΏΖΘΗΪΟΒ; (6 ψονπαμ Ὁ βαιηπιοὶ. β᾽6. ποῦ νῸΝ δαβθη 818 ον Βοβύρῥαῃρ, ἈΠῚ 

δα5 ἴῃτ ἄρῃ ΘΟΠΟΡΙΟΙ σὰ ΟΥ̓ΚΟΤΠΟΙ, βοπᾶονῃ δἷ6 ἰδὲ Ὧδ5 Τήομῦ, (ἃ8 (ἈΒ ΘΒΟΠ ΡΟ  ]10}ι 

ἴπι ιδθοῖ πὰ ἄδθν θ6 616 δυΐροιξ απ ἀϊθ6 ΟἸΒΠθΑσ πα ῃρ' ἄδββοη, ὑγ88 ὮΠ6: 8116 Ἐν- 

Ἰτοππίηῖβ πϑὰὺ. Πθὰπ ἀοτὺ ρἱθὺ 68 τϊοϊιῦβθ, 88 Δα} (6. ψονπαμ] Ἐϊηαυζοῖτο μον- 

ψουταδὺ πᾶ κἷ6. Ὀορστγοηχὺ (πὰ Απβοθαθη. Θ]Π65 ΕΠΩ οἰ ηρ685). 516. βύθῃῦ ἴῃ 
40 



810 ν΄. ΕΠΑΝΚΕΈΝΒΈΠΟ, 

ταφὴ μὸ [1655 ὁ [|Ὸ μος Ι΄ ᾿ς μο ἄορι. μν ΔοΝαο μα τὐμοι θο οομο 

μ"ϑδοαςς μλίροο Κ βου μ μ᾽ ερλοῦθο ἐπὸς ῥον ἢ ἀϑο αὡς ον, ον }}. Βα ὁδὶ 

μοι ταῦ δ. οοιοξθας, «ὥρο ως βῦϑῦ οο. δ οδο μὸ σου ο 

πω τοι ᾿ς, ὦ. ἈϑλοΣ ἰβούνο οὔμϑν ἰμϑοῦ σοὶ πως οἱ. πδιΩω ῷ ΝΑ, 

ἔμβοὺῦ ῶθ βαᾶας » τ τως ᾿ς θοὸν τ ἰξβοῦ τῷ ο ΜΚ 

δ υυοῦν ἡ υυοΥ ἰμϑος μῦο “Ῥαας || δ μα. ἰδδρς ᾿ς ς βλο; μ1δϑν 

μόμο» ἐρϑμο μα οἰ αομοΣ {7 οἷο μκ5 ορβϑὸ εἰ μοαϑθοο ὥθαϑο ἡΠ} 

ως ᾿ς σβαθοο.. ἰαΐαο Ἄοκο Νοῦς ὡς ὔϑιλοο , ορβας βιόμθ αν. οὐομο 

κοῖς, ομρ οοὴ μοὶ ἱκοκο οἱ κοι νυ δ ῥοοο μα ο οὐἰλοῖν μαὉὑνγ) ΒΘ βάθμὸ 

μάϑρο ἸῸΝ κῶν οἷ» ἰϑομς, ὅμϑ ϑραΣ οοδαίο τβεδαϑ, ἴα λὁσο οοιαδιδᾶν, μα ἢ ὑ}] 
᾿κβ ὁ ΟΣ. ἰδδνο αι ὁ οοιΣ οοαοαϑαθο οδθασ ᾿αθρ ῥοο τσ» μοοῦν. 
κοοδαὶ [καο σον ἰδ ἐθ οὔδοῦ οοῦλϑ οὕ βογο τβρέϑϑος, αὐ «αὶ ς..}}} 

ἰοῦ απ ἡ ἊΣ. Νὰ αὐλοὺς μοὶ {αν οὐγδϑο ὁ 9 μοῦ ΜΠ»). ἰΝϑθσιο ἰγοῦα. 

"λαῖμο ϑαϑ δα 9) μῶναϑ τῷ λα μα ίο «οὐ ασμσβοΣ [5 ἊΣ. ϑο αὐθοο 

δ γον ο» εὐ τα εὐ ἰδαιρο οἰαδ νι, μέσαις, βορ.. Το μος ἔϑρμο 

νοἷο Μὲ ἰϑομο αϑδαϑ ἐ [Δα ορϑὺ οὐϑο χὰ. οοἱ με κὸν ὐὐν ὥς ἀϑυθοο (μοὶ 
Ναλοὶ βαϑϑο τἰοδν ολασι ἡ δ. ἀν δ) αδαῦοο δ ἔβα ξοι ἱδααξϑ) 

οοῦο ἰδϑασα. φὸ «ϑομαθ οϑῦϑὺΣ εν «οὐ ἴα»... )γ9. αλιθνς, «ΟἹ λμα.ο 

1665}} [ατροξθοο ἰδδασ. ἰαϑὸ ὁ. ὥϑοϑοΣ κλδαθοο.  ςϑομαθ Δανς κα 

ἔμον ὠοιαοα ϑἃ ἐο θα θδθι ῥοῦ ὑοῦ) βϑαροο [καὐαϑ μῷ ἰκδυΐγο. ἰδαυδολοδθο 
μαῶχαϑ μῷ οσμθιρο ᾿γομθο βλλλαλο [κα ἶγο. ἰδαυκιθο οιδϑι νυ λόδος δ τὰ μοι; 

λον μ βοναν οοΐα. τἰλαιον μκο μάθοις ὁμοῦ ὃς ἔϑρο μάσρο οοοῦρδαθ; 
"αὸ (ὸ αϑνδο ἢ βαρὺς ορδυδο ἡ μγδαθ ἀρ ὑθθ οἴδναυρο ποδλνιΣ 

βοασο λον ἢ] [Πα κογο. ϑοδοο ἢ ν. ὦ ῥαραδυῦ αν ἐς, ὥϑδ δ 
οαςς, κῴδνα Ὡς Μὸν νον ο βοαῦνς, μος βόα οἰδμομ, οὐ μας Ὁ 
θα ΘΟΘΙΣ «θοῦ κ9}} ϑΒ (ϑομθα ἐο. 6 9). αϑονον ἰκῦϑς μὰς ὄομο λοι Ὡ». 
υδϑίο [9 . 0 εδαθ ὡς ϑοΣ ». μοί. ῥο κλῦ οο᾽ υὐοιαιθο ἰοῦ" 

ὔϑομΣ ιϑοῖις Θο» : [αν ᾿Θο μι. εὖ μοὶ ὧϑὴ ἰγοο. κυ εϑιῖς ομἱοὺς, μοίος, κϊ 
τῷ ἰλασέθρολο ρορλο δο βῦσλϑου ἐμ τις κ᾿. ύμϑο ἰϑαρϑ οἱ οὐὐν τ κ 5 
ὡαοἷο τἰμμο οὗν δας - Ἀαῦο οἷν ὼμ5.) δ ὡδὶ» ῥα. βαϑαβο ἰδο)α. 
ῳϑουδί δῶ, νος. Νμδνο ἔμαδνα Σ δαροῦο ψοβνον, ἰβκος ὁ ϑν θαι τὰ 
»ομμο ωνα ἐν Βς μθδνα,ο ΘΛ Λοοῦ ἰΝᾶϑομϑο ἰαΐγρϑ φδωγ ολροσοίο 
εἰμ Ὅς {|Π κο ἰΝαοῦν ἰαθυ . οὐ. . καλοῦ οδδορ . μοΐίο οδαδλοςς, ὀδο. 
οιδδι μιν οἱ "ΘΝ οὗ ]5 γαλῶλθος ον ϑοίκ τὸ «ο κο. Ἀν οδοΐ οἱ ως δὴ 
δδω)ο ἰνδαοῦν αν ἊΣ. αἋ. “ἶὸϑ μὰ; μεδαϑ παλυ μϑΆ οὐ. βέβθοΣ μῶν. 
ΑΝ κα οἸοῖδν λανς (οι, ἰκαδιιςς μοὶ ἰϑάδδοΣ ἕως, οἰδδαϑωνον λαλιοο ἰδακ δ ἰΝαθθμο 

150Ὁ βδνδι» ομαοῦ) Ῥνς. οὐδ Ομ επὶ θη δα ὁ ὁμλο |κθιϑὸ : Δα ὡὸ ἔδρακον ἰδικον ἰδμ 
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Οτθηκοη]οβοη ἴῃ ἸΘΠΘΡ Β6] ρθη. ΤΟἸζβύαβο [ πὶ ΒΟ νγοῖσθη, τγὸ 68. Ἰγοῖπ ἀνθ. ὑπ ιςςὉ 
οὰπ ἰϊθθη, Κοῖπο (ἀοβύα]} οὐοι" ΒΙ]Δαπρ' οοι ΕΌΤπι, πιοιιῖβ, 8 ᾿ππθι οἰ  ] 16 δὲ 
ἘΠῚ διιβθπη ππιρροησί, οἷῦ, ἡπι ΔΒ Θἰπ8 σ θη ζθη]οβο Γἰομὐ ἰηποὴ ἀπῇ δαβο, ἀπ- 
ΒΘΡΤΘΙ ΠΟ} ἀπ πηβαρνατν, (ἃ5. πὶ (Τοῦ βοῖπθ Η νυ] Ποῖ ἔθου 416 ἩΘΠἾρσοι ἅπε- 
ΒΊοΒυ τὰ οἷπονῦ Εσ]ταπηΐηϊβ, αἴθ ἸΘηβοῖΒ (ον ΕΥ]κοπη ηῖβ 1βύ. ---- Τηθιηθη ἐς ργθοομ 
δῦ ἃπο}} 616 Αβῖγοβθ, α16. τπΒ ἀθτοῖ. Τρ πα απ ρ σὰ ἀΐοβθη ᾿υ]τοπη πίββοι. ἐσὺ, 
αν Ιἔδοι: ονϑὺ ἀΐο στοῖπ ΟῚ ]1616, αἴθ ππΒ σὰν Ἐρςοππέ 5. ἄθν Κὔτρουνγοι αὶ νοτΆ ΠΕ; 
ἄδημι αἴθ 80] βοῖιθ Αβίζοβο, αἰ ἀπ τὰν Ε]τοπηξηἷβ ἀ6ν. Ὑοναπηΐένγοξοι. Ὀυϊηρε; 
αν ἔθηβ αἰ ροἰβορα, ἰδ τηδὴ ροἰβἐρ βοθδαί ἀπ 5101} 0} ἀπὰ 1π 1Ππτ βο]σο ΔΤ ομπο 
Βοπίοβῦ. Τα: κουυοβροπάϊονοι αἰ ἩΓνείοσίθη 408 Ῥυϊοβἐουβέδηοβ; αἰὸ ΠΙβἸτοποη 
τοὶ πίρθη, 616 Ῥνιθβίθι θ6] Πσοπ, ἀπα 16 ΟΠ ΟΡΡυΐθβῦθι ροθθη ἀἴ6 ΒΟ] αβυγοῖο, {ΠῚ Πσθὴ 
Ὼ8 18. ΑἸΠουμΟΙΠρβῦθ πα Ἰάββοπ ἀπ5. πϑο} ἀ6πὶ ΑἸξαν, (6 Θι6116 ἄον Ἡγβἐουΐθη, 
ΒΟΠΘ ΘΗ, 

89. ᾿. «ϑὐὐῳ. ». 6 ἀν ἩΘΠρ6. 418 Το π βοῖπθβ ἔγοπιπιθη ἃ5]το  Ἰβομ θα 
Ὑ δα 618. αἴθ (ΘΠ Ἰ πηπῖβθθ ρΌΒο πποοῖτέ παῦ ὑπαὶ αἴ ϑίαοη αἴθβου ἄτοὶ ΑἸΕτο 
ΒΙη ΘῈ βθθίροι πα Δα Ἰιυὐο]ιδύον Η δ] ἀ16. ν᾽ οἰβηδίἑβν οι] ΕἸ γβουρα 465. ΑἸΡροα 
Ῥενψαμᾶθνη ἀπνϊο, ἀρ9 81} βασὸ οὐ πὶ ἘΙρ ΟΝ 6η, Ὑγ610}} ππθορ ΟἸ ΠΟ. πα πηρο- 
ΒΟΙΡΟΙ ΠΟ. Πθνν] Ἰοἶιο" Οἴϊῦο ὁ. αἴθ ἀρπιθῃ ΑΘ ὉΠ θα. ρου ναϊρε Πμαῦ, ὑπ υγῖο 
ὑγῖ χὰ αἴθβεν ΗδΠδ οἶπὸ σοπχθοπ, ἰιοο}} {65 ΔΠ]6ὶ ΒΟρτοΙ ἔθασθη, ΖαρΌ] 5561 
ΗΝ 

Τις ἀπαγγελει περι τὴ τοῦ ὕϑεου χαριτοῷ καὶ τις τοὺ τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ 
λογους εξιχνιασει καὶ ὁπῶς ὁ Χ, δια τὴς τῶν ἀγιὼν ἐντολῶν αὐτοῦ λατρειας τὴν 
λογικὴν φυδσιν ἕξεως τῆς τὴς ἀγιις τριᾶδὸς αὐτου ἐπιμιξίας παιδαγωγει. 

Ἐν ΜΠ], ππ8 Δα ηππ οΡηα, ΒΆρΘη : ΠῸ ρᾺης γοηΐρο Δαν οη τορι ἸΠΤῸΓ 
ἘοΙη Ποῖ αἰθ βαρ ον νου μοίβοποη (ἴδοι ΘοΒιηθοίτοθ. πᾶ Ἰὔπποη (ΟΒΠα]Ὁ 
ὈΘΡ ομύθη, ἴῃ γθίομοπὶ Ναβο ἀοὐξοβ αἴξ ἀϊ8 ΓΘηβόποι θθνονσυρὲ πὲ; ππᾶ βο]ίθη 
5ἰπιᾶ αἷς, ὅ16 Προ ΞΘ θη νοπὶ ΤΡ Ἰβοιοι ἴθυπ ΕἸ] ἔθη ἀπ ἴπ 561116}" 56] βἐ ον δομίαηρ, 
ἄον ρρόβοη [ Ν᾿ εἰβῃοὶν ἀπα Εϊγβουρο (ἀοὐθθβ πδοΠβίπποι Ἰτοππέθη ἀπᾷ ἰἰθου]ορέθη, 
Ὑγ16 αἴθ. 88 461 να ΠάουΡᾶτοι τγάηπηρ 465. 1] ὑπ παβένδιποη θη ροἰβἐϊσοη Ε- 
Ἰκοπηη 588. ἀΠΒ δὑθ ΘΠ 6886. σὰ βοίπου 0] θθοπάθη Εν] θηππῖ5 Τπητοι παπᾶ ψῖο (ἢν. 
ΠΠΒ ἀἋατοῖ 48 Πα]ΐοη βοῖπον 116. (Δα οῖο Δ] ]τ Π]Π]10ἢ δανᾶτέ ΕΪμνέ ἀπὰς ὑπ 
Β0Β]]6Β]161ι ἄπποῖι ἴθ ΘΘο] θη πἰριηο τὴν ἄθη Τοῦ ἄον ΤΙ ὁ γοτοϊπῖσέ, Πθηπ 
ψγο πη αἰ6 Οδυούθ πἰομὺ σϑ δ] θη ἡψουᾶθη, τγοσάθη αἷδ 1, οἱ ἀρ μβο μα θη ποῦ θοδίορί, 
τππα νγθηπ αἰ8 πἰοιὺ θοβίορὺ τουάθα, νἱσ ἀδΒ Ηοὺσ πἰομπὲ νου ἢηβίγοπι [γα Ππ 
ἔνϑὶ ἀπᾶ αἴθ Ἐλο μον Ὀ] οὐ ἴθ σα πιπα πὴδ ᾿ῃν δε ΒΟ] Πρ Τάολ ἴῃ) Ἠθυχοῦ. Τ6ππ 
ἄδ5 Τὐουῦ οἰπὺ 516. πὰτ ἄθπὶ Τηο]ξο, ὁ5 μαὺ τὴϊῦ (ον ΕἸΤβέοτηβ ἰτοῖπθη ΤῸ]; να. 
αἴ Βομνιγονρέθ: ,αἴ6 Ααρθπ ΘατῸν ἩθΤχοι 501186η 1611] τροσάθῃ (ΡΗ. 1, 16) υπᾶ 
86110; 5ἰπᾶ ἅϊο Ἡογζοηβτοίηομ, ἀθπη 510 πουάοι (οὐδ. βομᾶπου (10. ὕ, ε) απὰ ἢ 
ἀοίποιῃ Τήἡσπξο βμθη ὙΠ 85 Το (ᾧ 8, 10) απ ἸῸΥ τηΐϊοῖν Ποῖ, ΠΝ 10 πποῖπο 
Οοροίθ οἷο." (0. 14,59}; 80. βᾶρὺ ὅθν Ηθὺν ἴῃ δθθίο: ἡρῖοΡ, ἄαβ 55. ἴθ ὑπβ 
οἷπβ βοίθῃ" (0. 10,11) ἃ. ἃ. ἴῃ [08 ἀπ παρ] ομον ὔΘΡ. 81|1|ὸ ὙΔΉποη 
ΘΥΒΆΡΟΠΟΡ Ευκοπηΐηΐβ 1π ΒΟΠρΡῸΠ Γἰολξο. 

90. {.ῳ. Νᾷοθ ἅθν ΒοΙθμνυαρ θοὸν ἀϊθβθ δ απᾶθυ ἀπ ππρπηρ Ἀ Πρ 
ὙΥΙΔοΥ]Θραηρ' 8116» Κούχου βοιοι Του  ἄπιον, Ὀθβομᾶθυβ ΟΣ ΔῈ Ιἢτα ἀνὶ βίο θ] ΙΒ} 
ὌΙΔΙ ΘΟ βύοϊσοι Αὐδποῦ πα ΕἸπποΙἶδηδυ, ΒΟ 16 8} 6 4180: 

ἩΗ του Χ. γνωσις οὐ ψυχὴς τὴν ξητησιν δεινὴς χρειῶν εχει αλλ' ορατικῆς" τὴν 
γαρ παιδείαν καὶ οἱ αἀκωϑαρτοι κτασϑαι ἐχουσιν ἡ δὲ ϑεώρια μόνον εν τοῖς χαϑαροις, 

18 Ἑνκοππέπίβ Ον., α16. ΕΌ]ρῈ ἀο5 Ἠδ]ίθηβ θυ (ἀθθοῖθ, νϑυ]δηρ} ἰτοῖπθ ἴπ 
ἀἴα]6 Κ ἴδοι Βοἰηποἴδοιι οἰπρδυγοῖ ίο Ηθο]ο, ἄθππ ,» 16. ΔΝ ΘΙΒΠ. 1} (ον ἌΝ 61} ἰδ Ἴον- 
Ποῖ νὸν οἰἐα (1 ον. 5,19), βοπάθυνι οἷπ στϑῖπθβ γὸπ ἀΟΥ 1,6] ἀΘηβοΠα  ἤρδῖοβ 

1 τὰ 

(ἀοἰβύθβατιρο [,. ἄθηὶ αἴ Βίπαρ ἀθβ Τυυυγα 8 ΟΡ ΠΟΙΏΙΔ61 δῦ. υῦ ᾿ϑὺ οἷῃ 1)18- ττὸν 



518 ᾿ ΡΝ 7 ἢν Ἂ, ΕΠΛΝΕΈΝΒΕΠΕ, 

"λαόν. ζοομθα ῤ μοὶ (βοᾷς [|ϑ᾽ο.. μον [αν γ οἰδϑαδιν ἰοιδν ομιφιαί ἴον }᾽. μο) 
φϑι Πρ δῦ Θὲ ως »ς μκὴν οἱοῦν ἢ θα ΚΘ ΟΣ κϑομθδν δου α5}} ὡϑοθ (ϑομθα 
ἰθιν εἰδων ῥοῦ ἰδϑσο τ]ωοὶ {λνϑου μαύογ μϑ οἷν τὸ ρο τάδ ὁ ὁθο [δῦ ο 
Κδδκθοῦοὶ αϑς, (Θἰο αϑῦροο μαΐμοο Ο1353Ν 9 ὁ ϑὅΞ κ,αὐν. θρασὺ ὰϑ {}|6 ιϑίο 
υυοῦ ἰὼ. ὁμδοΐ οὐ θοῦ. θ᾽ ἈΔῸΣ μα μιλῶ βέρον οἱ. ϑοῦΣ 
ἰμβρασος «(ϑομαθοασονς, μος τα ϑϑιβνθι κο5}} οὐϑοΐβ φαιῦνϑς νΝϑο(ο 

ἰδαιόλϑϑ» ἰϑααθ γα εοὐοίο ὡϑοὶ ἰοδοῦ οὐ .«ςναθ -οο. Νὰ» [ολ.Θ) 
οο᾽ βαϑο  κη . λθοςο μα τώθαν {μον (εἰ Ναξοοον ἰααθθ οὶ νὴ {830} 
τοὶ νου αὐ εἰ «ομοανγεθ σ᾽ Θθν βλλμαθο οὐδ θοὸν ἐλϑλδο βαθὺ οὐ ἴα. μα σϑοὴ 
Νομβα . μι» οἱ «ἢ Ἀὲ ᾿οο οὐ ᾿ν. χὰ. Κορ «λιμοὶ ὥοον. α 5 μα ὧδ᾽ ομυδυὶ 
ϑοοιο Ὁ}} Ἀθη} Ναϑοιο διϑ ἰανο τ᾿ δαὶ μὴ φο ἰδαλον ὕλαθοι ἱιϑυΐο. οἱδρης 
ἕκῳς ἰλάκρδο.. ἐδουγαδασδος ἐμ ἐῶν ολον ἰρὼν ἐδοοροο ἰγοηθο ϑίο βιϑϑις, μϑαϑν τὼ «ϑομϑ, 
μαϑοοιῃ5) νοἱο .Νϑόομ ὀμθο ἰδο «Ἱ ὧς Ὅδοῦ σῦν ἰἰατου ἐ ὁρν9 . οιια 6.9.5 
᾿υοῦ ἰδιααλ 9 δὺΐν χὰ. κτυοος κϑιροΣ ἐδνο κλ ομαῦνϑο ἐὸν .τμλοΐν [καοὶ ἰγραϑιθ. 
ἐβογδι κιο μαῦ βέλαθο 5. -οοδοὶ οὐ ας ὁ ἰβνιολο βομβο Οβϑμαο 
οδας ἰσόνς βοῦς 9 ον ᾿ς. ὁ. ἰϑαῦλϑο ἰλαιθονομο οὐοὐ ἰκας ἰδ να. οἷς Νϑοο 

157} οι! οοῖα δι βαλδς ρομ!} Ἄδιοςς ομουγιθ ἐθ 90 βλάλαλο οὐδὸν δον ο]ο. υὐοὐ ἐκ 

ἐξα» [αθον ϑσο : βασι ἰοοο ομαθαα ϑουν αϑρϑ οι σοινν Ὅλ. . οἱ αὐ Ὅλ... 

ὀιδδιξθοΣ ας ἡ" δ λὼγ τομαὶ ἰδοθο ἰοο ὥωῦ μὶ κο᾽) ομαδϊβο. κτούαθ ἣ ἀιο 
τ᾿ ϑομο. οϑκομβθ ὄλα οο αλλ, ὁθθδο. Νοο α ϑρθϑις δ λοο [1 «ἰπαϑο 
νος νΐ ο ταῖϑμο ἰδαθοςς ᾿ ΔΩ μα . οὖ ,μ“(Κ[ .ῶο [15] 

Έ3.9) «οὐδδο, (539) ἰθ ϑϑϑ θα’. μα ϑοο ἴμωκϑϑο ἰδιαϑόρϑο, ἰλβααϑν ἰεϑον οὗ 

νοῖςο μραχομον ΟἹ. ἰγο] ἐδρδο» νον 5 δ» καθὰ οἷο ἰαλιθοο ΠῚ ακος 

μμοΐ ῥὸ μαέϑδλο ἰδοος εἷἶνῶς ἰὸς. Βκαᾶα . μα ὀμέλϑας. ΩΣ 

ἱ. οΣ Βκοοα, εἰμ ὔέϑϑου τ ϑι Ἀϑν. ἰοιοκδο ἰκὰθ οἱ δος. ϑομίος 9.5 

Ἰαμδσ οἷν. ἰἰσλα θο μθ΄ οὐ το τ ϑίο εἰδϑιν ἰομθας οϑιϑοοΣ ζοσὸν : υβα θοῦ 

«ὐϑὶ ᾿Ξ ἈΝ ἰλως ὁ μδ[ν Ὁ ῥδο δον» νοὶ (οοβέϑας. λαϑὸς, ᾿ϑοιμα θ κα. :9 ἰδιϑορο 

οί κὸν ᾿ϑαδθ σον ἡνωμδθο [Ξ ὰ9 ὦ ἈἊ. 15.955 «εϑομέοςθ φΑΘ) ββϑααϑο "}} 
ὉΌΣ Βαδϑος οι ςς ὅδόοο μο] βαδϑον οομδυΐγ το οἰδοιῖν μα Ὁ Οἶδυδο δὼ 
Μεΐμομος αϑοο ἔμαθα οοι θ᾽ αϑον αν Ὁ Βο. μὸ ωκοῦ ὁ Ὅο οὐδοῦ Ε)ο]} 
᾿νο οδθο χὰ. [αὐλοο ϑν ο9 μιβϑαῤ μοὶν ὀμδω οἱ ἐκ οἷ. οἱ 

«οἱ μραϑὶν αυγοίο. ορϑο οουο ϑιοίμο μδυοὺ ἐθ "΄. ιθομϑῶν δ αϑιρα. !ο ιϑοῖβ.9 
μϑο ἐφ νοὶ τϑα ϑορῥοι αὐϑδα αν ἕως τον νον ον 915. ᾿5ιδιο 
πᾶς ἰδ ον Ὅσο τἰμλ0 Ολαιλαιοο δος, οὐούγ τοὶ; θα 9 
ἰδώμάδου μον. {{{|9 90. (5980 «ὦ ἰδμβαθς μοὶ κῶνοὺςς μ ϑνομθ βαβϑαθον βα9 υοἱ 
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16 ΓΕ κοῦ ἀἴδβον 610} παὶ πίοι (ὐοὐέ αἷθ Δ οἰβμοὶὶ (ον εν Πὰν Τονμποῖς 
Βϑδομίοι 9κ (1 Οὐχ, 1, 9); ἀπβὸν δεν βασὺ δασι ποῦ : 5011; Βι μα 16 ΤΙ Δ] ΘΙ κὸν 
ΒΟΠΘτη αἴ Ηρτχοηβγθῖπθη. ΒΒ πηρ Κὔπποπ ἀπο ἀἰ6 νη ΤΟΙ ἀοηβοπαῦξου. ππᾶ 
Τυϑθη πίοι (ἀοτοιπίρῦθηι. ὄσνγόυθθι ἀατοῖ {Ππξϑυσῖομε ἀπ ΠΟΙ ἢ ππᾶ βαΐδηβ 118. 
ΤΙβραθθθθη. ἀοοῖι 8αοῖ αἴθ Π πιουοῦ 6. ϑοΠν δύ !]οῦ. πὰ ππίουτυιομπέοη. αἰ 
ἸΚούζϑυ ἴῃ ἀἴθβον Ἰζαμϑῦ; 80. πιϑοιξο 68. δποῖ Βαΐδϑη σοροη θη Ηουνο, Παρθροη 
485 βϑὶῖρα ροϊβυϊρο Ξομαθπδη Ροΐπι θοῦ σολδ πὰ ἴῃ θη τοίποι Ηόσχοη δα, Πὶ 
πο  Β Πἰ υ ]]ο ου ἀμ χυγθὶ 6] θοὸν ΗΟ ππηρ; αοὐξ νου] 16 ἀἂπβ ἄαχα, Ατηθη. 

Ἐπᾶο Ὧἀ65 Ἰσασζθη ἹΚοΟπιηθι 68 ταν 4 ἔθη (δηξασίο. 

Ἰζατσχον Κοιηπηθηα}" χὰ ὃ θη (δηξαγίο, 

Ἰ.. «᾽" ν" ἴδαμ τυπὸς του Δα. Μυκ δὲ τῆς λογιχηὴς φυσεὼῶς δι ἣν ὁ Χ. 

εξηλθὲ τῆς παραδεισου αὔτου. 
ΠΆΒ56106. αἀνοκε Ρααβ ἀπθ: (αἴθθθβ ΟΠ ΘΙ πιηἷβ 1586 στοβ, ἸΟΝ ΞΡΡΘΟΠΟ. νῸπ 

ΟἸμν. ἀπῇ βοῖπον Κίροιο" (ρ}. ὕ, 3). 16 ἄουὲ οἷα Βέϊοῖς γὸὰπ Αὐδπ κὰν να 
δαοῦδαξ ψψασὶθ ἀπᾷ βἰοῖ πυϊθάον ἂπ Αὐὰπὶ Εἴηρ, 80 ἀὰθβ ἀϊδ μοί ἄθη. οἵη ΕἼ ΘΙ βοῖι 
ὙΓΔΙΘΠ, 50 βἿΠρ 65. ὅποι μοὶ (ἋἋΥ Νοιβοιῦρ ιηρ' ἀπὰ ΝΟαρορθανῦ πὶ ἀν ΠΡδαΐο. 
ΟΡ. πᾶῆπὶ 1π ΒοΙπον ΜΙΟΠΒΟΙ μον αἰ σασχὸ απδᾶς (685 (Ἰοἰδίοθ δῦ, ἀπ ΔΒ 
ὙγαΤ 6. οἴη 71] γοῃ [ἢ 418 ΑἸρθ]α ἴῃ ἀν Τϑαΐα ΡΟΡΟΡΘπ, θη ᾿ ΟΝ ΒΘίηΘΥ ΕἾΪ]Π]Ὸ 
μαθθι τὶ 8116 φρο ποιημηθη" (001). 1,10) απ ὙὙ]Ρ, ἴῃ ἀοπθη ἀἴ6 ὑυνϑι ρα ἀ68 
(οἰβίββ βἰπαᾶ οἱο." (ΤΠ ὕτῃ. 8,38). [ἃ αἴθθονῦ ΝΟΙΒΟ  ρ αηρ δύ ἀπ8 Ον, ἄας. Ἡδαυρί, 
ΜΙ θεν αἴ6 ΟἸϊοᾶθε; αἴ ἸΚΊΡΟΪΘ. ΒΒ] θ᾽ 510]. 1Πππὶ ἃπ πὶ οἰπϑηι (ἰοἰβέθ, ἴῃ ΟἸδιαθθη 
τππὶ ἴπ ἴθ ῦ06. οὗ οΥ τ, δημδπρι υνῖσι τη 1Πππὶ οἷα (Τοἰβὺ" (1 στ. θ, 1). ,1πὶ 
ΒΡ υ ]οπ (ρϑιηδίαὺ ἰδὺ αἴθ γουπϊ ρὸ Ναῦαν) παὺ ΟἸΡ. βϑῖπ Ῥαγδθ8. νου] ββθὶ" 
βϑδῦ δῇ] ἴθ ΟἸοὐθμοῖς πᾶ δῦ αἴθ ΔΙΘηβο ον ΟἿ, ΑἸ ογβίορο, Ἰμβοίθυι. ΟΣ 
βοίηο Ηονυ]οη κοῦ νοῦ θᾶνρ πᾶ ἀπὶ ἀπβροῦν ]]8η ΜΙΘΗΞομοηρ σία] ῦ ἀηπάθια; ἀυΐ 
Βδίπθ ἈΙΘηβο οἷ, νν6 11} ὁσ οἶπὸ ἄπο οἶπο Βημδδβ ἄθὰ Τοᾶ νϑυάϊοα! σὰ πᾶῦθι {Πν 
βοὶπ ΜρηθοΠΘηρΘΒΟ ] δον 11{ξ ππα 5 αι), ἐν ποτοῖ8 ἀ16 δθπαα δὴ ἄκθ σοῦ ἀπ 
ΒᾺὉ ὑπ ἄθη ἴον ὑπαὶ 445. Τί θθη. 

ὥ, κ᾿." Οἱ ἀχροώμενοι τὴξ φανερας ἐκκλησίας τόποις τῶν αλλῶν κεχωρισ- 

μένοι εἰσιν οἱ δὲ τῆς ἐν τῶι ουρᾶνῶι ἐκκλησιὰ καὶ τοποιᾷ καὶ σώμασιν κεχωριδ- 
μένοι ειδσιν. 

Νοροι οι" ῬΟΙθιηῖκ ρόσθη 16 ΤΠ σαι σον (ον 16] Β]]1Ο]8π ΑἸἸβουβίθμαηρ' ἡγοἰβὲ δὲ 
δα ἄθη ΤΙπἐοβο θα Ἰΐπ σπυσίβοιθα ἄδη (α]Ἰθάοτη ἀθν ΚΊνοΙιθ ον ΟἸδαθίροη Εΐοὲ 
τη ἄδπθη 1616 :, αἴθ πὶ Ηϊπηπη6] νο]θηάοῦ τὰ, 016. διυᾶίθαθοβ ον. ΒΟ θατοι 
ἸΚΊΤΟΒα εἰπᾶ νοὸπ ἄθη ἀπάγῃ Κῦν ρου] οι σοῦ οηπὺ ἀαμοὶ ἄθὰ Οὐ, ἀοὺ Ἰπποπ δη- 
Βονίθβθη ἰδὺ, βἰπα 806 θη ἀπᾶρου (ἰοὔύνα θυέθῃ β]θῖο} 1π ἀθπιὶ 8 ον Ὁ] 1] 6. Ῥ  6βθη. 
Ἰθασοροπ αἴο ἀπαϊοπύοβ ἄον Κίρομο πῃ Ἡϊπηπια], αἴ8 ΜΟΙ] ὁπάσηρ ἔπινον Εν ϑηπέπῖβ 
οΙμρίδηρθη, βἰπᾶ Ζυὰν Ρ]610} ἴῃ (ον {Πη5ὑθν}}} Π0}]κο1Ὁ, ἀῦ ον ποῦ πὰ να ἢ 
πἀπέουβοῃίϊοάθη ἴῃ Βναΐοη. ὅθ Εἶτ 186. πϑοῖ Ἰπρὸὰ Δ ΘυΪτοι --- νρ]. Το}. 14,5: ἴῃ 
πιρίποβ  ϑίοιβ Ηβιβ βίπα νῖ6]6 Δ οἸμπηρθη --- βοπάδηη ποῖ ἀαχος ἄδη ΟἸδηκ ἴπ 
ἄθια ἴπγὸ Τιθῖθου βύνδ θη, ἀθηη οἷ δίθυμ ἀθουβέγα!]ῦ θη δηθσθη δὰ (118 πΖ, 50 
ἰβὲ 65. διοῦ Ὀ6Ὶ ἄθν Αὐξουβίομαμρ ἀν Τοίοη" (1 ον. 18, .411.). 

ὃ. «,..«-. 0ὁἱ εν τουτῶι τῶι κοῦμῶι οντεβ καὶ τοῦ μελλοντοξ ἐπιϑυμουντες τὴν 

ϑεωριαν αὐτου δχμερους ὁρῶσι" ἕν δὲ τὸν ὅρομον αὐτῶν καλῶς τελεσώσι καὶ 
καταντησῶσι δηλκυγὼς οψόνται κύτον. 

Πκ8 βαρὲ Ῥϑυΐὰβ Ηοὺν. 11,15. 16 ἀονὺ Οὁπδπηΐοι β8 μη πὰ: ἄθη ΠΟ δ ίοη 
ἄον Οὔδοσ. 16 ρον ἴμγθη Τδὺῇ σα Ὀδοπᾶθὺ μϑῦθη, το ῬΘΆΪι5. 11 ΤΙπι, 4, τ βαρ! 
ἀπ, βοννοὶς ἀδ5 πῖον τηδρ] ἢ} 1δὺ, σὰ γ Ἰ]ΠἸΚΟΠΙ ΠΊΘΠΟΙ" πλδ Π]]ΟἾΘΥ ἙτκΚοπηΐπὶβ ροἰδηρὶ 
εἰηά, ἀϊθ βοβδιιοη. μἷοΡ. ψἴ6 ἰπὶ 5ΡΙ6661, ἰμβοίονη ἀον ΘΡΙΒΡῸΪ νὸπ 8]16 (δ5 
ΒΠ4 ποῖρε; ἄδροροι ἀϊθ τ] Πο]16. ΟΠ] οπάσηρ, 8 ΒΟ ιαθθπ, ἡ νοι ΑπρΒβιοῦ χὰ 

157 



ως 390 ὙΠ. ΠΑΝΧΝΚΈΝΒΕΠα, 

᾿5η πον, «Ξϑὶ ἄβιοοα. ϑίο ἰλόμβαςς ὀὐδοΣ οἱ Βοαλο .μαλθο οο9 
"θα ασ ρον, δὸς δ οΣ ᾿δοιςς ἢχ ὅοο δῶν, δ ἴοι βου ϑνον οοὶ » ἰδὲ οἰας οὐ τὸς. 
Ῥ. ὀμδεζο  ἰϑμαο βὅϑαβ μοὶ ἰδὲγ ομάθιααν βιαν. αὐθὸ τ γοῦν ἰοιδν ΒΒ ." 
μδς ο μῆνα ροϑ μοῦ. Ὅ661} 90] νοἱ ο ἰμολο μομδον δὰ δ, Δοανθ [ματα ΟΣ 
τατον τράας Π» ᾿λλο 9 «ἰοιοδ ᾿ϑβδο [αὉ. αϑϑν μακρὸν ωμῦδϑο ἵν ὠδοΐν 
ἰγϑ, ὅσαις 307). βναοῦς, θσϑλο [οὐ Ὁ ΟἘΠοΣ δα λο θθον ἰδάβααΣ 
εἰο . αὐλα ομ ἐ ἰδ αλα αἱ, ἰον. (51. ὁϑοιο οὖν θυ ο αλυο τόσοι μδοι βωμο ῥοῦ . μβοίθονς, 
«ϑϑιλοδιδιδονν, Ομ} οἱ ᾿ϑοισασιῖ, ὁδ ἈΘΟ.} 1) 5.505. μα} οομν δυΐο, οϑνϑ. ἢ} αὐλα ον 
ϑ μας. ΝΣ οἱ δ λοο οηδάθοο ἐν βαςς ἰοῖδὰν προ. οομδοὶ ὀμπν ἰμοϑκῶνο 
" μεδαϑ᾽ μναο. ϑμο [3ῦοΥ ἰγϑον οὗν αϑ ἰνλαδ ἰδ. «μα ἰδ 
ἰῷ κ βακο [κ.55} «μον β σϑλο (σοι 0 «Πμοο» οἱ ααλανο οὐ να μθοοο 

χς ἰδάδαν. εὐοαιοςς, [λα οοὶ δῦ ϑόδὺν οὐ. ἔλ» ὅδ δ ϑοι ἐο μϑρμο 

ϑρβο ᾿ϑοῦοὐ ἔρβϑοοῦ οὐδὸς βθθαδο 3 ᾿ομϑλν ἰδϑαο δ ὁ ὀμδΐν μα 9) ἰνδαδ 

ἰβαδς, κὸν βοομοῦ ταριμοο αθον μοδθον βρδαθς νι αθ, θαυ. ὡὸ ὀδν. 
ιϑοΐν. ἰ5κον γϑ Ἂς νορνο ρμο ἰδδὴ) μϑὸ Βαυῦο ἰβαυο.. ἔβας δ 

νοίο . Θιδοδιλάθο δ Μ1 ΟἸΝαυλοο [᾿αλοῦ ᾿ς ΚΝ. μ5. μον» ον αακολο Νυίδμαϑο 

δον »ιοῦ οἱορασι θο ὧδ ᾧ]ὺ (οἷο ,9 . ὁμαθιθο οξος θο ἦο ἰῤέπαο 
᾿ς ονρο «νοι 9. βααθῦ κϑδῤοὶ [5]15 8) 1υῤο}}.}}) οομί .'δαν [4 ἐομάϑι λααθμα 

᾿ιϑϑ ὦ. ρος  ἰοΐδαν οιδιαυ κλαῖν, ὁ ἰαικο οὐα ο. αϑρολίο ἰμαμαθασν αἱλαυον οὐνοΐ 

ϑλϑλ ἰδϑιλαῦ γϑι ὡρδνα ῥδις, ὁθος το ΣΟ «αϑρολὶ μαῦρο υσα 5}|505. υῥοίδον 
Ἑαλοὶ ἰδιιυυοῦ {ιλαθ καυλοὶ ορϑν ᾿όβθον μθο 1) μὸν. οομίν Οἰϑνον ἰλογομοο οὸ 
«οὶ ϑρϑ μασρο ᾿ϑβδδ ρόδδολο ον ον ́ ς ἰορῶν βαν. ὀμβὺ ᾿μμομο ,ανο9 56.433) 
οϑδο υυἱ ἰού οι μοῦ, ο μωωγο οὐα ζν. ΔΩ} ἀϑμολίο τ μλκαϑαβ αὐϑαυοι «ὐϑοὶ 
πω ὀμδεγ  ἀϑρολ! 539 ἐμὰ εϑομδοΐγ λον. οὐοι οἷν θυ. . ον 9) 
δον τοὶ μκα κι οὶν ομμοὶ μα μοι μοὶ οὶ υἱαξρο Αβ|οῦ «ϑοῤδονοις ἰβαυδ αν αν 
καθ᾿ ποιοὶ 19 |δο θα μα9 οἰδνανρο ἰοδΝ να μὰς ον ««ὐἱ μας "ὴ 
(Ἰο)λϑ βοῦν. δα δῶ τμασρο [αν ἰδάϑααι, ἰδ δο «βαυο ΐν τράας }5 ἔϑλσο 
9 ϑ μ. αὐανο] εἰν Ἰϑμϑ. ἰϑαλοοῦοι» ὀΐόθοα οὺς, ο μα.) Θοὶ :9 οϑι τ» 
ΜΝ εἰροῖν ἰδ ατ οἷς τοϑι ναθΣ μιὰ Νὰ τολῶνθ οομνλΐγ οδοΐ Ομ) 
.«' εἰδοοὴο δ, ᾿ς ᾿ς οὶ. οὐ μα. ἰδοδο!ο μόδον. «ροῦδα δ ἰλαα 9 
ΔΟΣΝ αὰ χὰ Καθ θαθαο (ραϑα λ9) νοὶ μων νοι τὸς ἰδοδαΣ νον ον 
γον μϑόδο ϑνομο ὁμθαῖο ὀμϑθλοὶ ἰδδσαθο οὐδδια, ιοθαυϊο οὶ 
ΘΘΙΆΘΑΣ ολαλν κι ον οὐδ ἰραθα ἐγ ὁμβααθ ζοοΐ ἰοὺς, «οἷο ἰκϑοιν . (θα 
οδαὰο τἴμμω μιν. μὰ Νὰ ἰνααο δ, ὀμπθι αϑθ)ο δα θα αν θ 
ον αὐϑὸ αὐλῦϑο ὅδαδ» ὩΣ οὗνοι ἰδϑομον δ κιραϑΣ μαίο ΒΝ 
ἰδαδῷ ὼς ὡς, μιωοὶ ἀροϑο Ως μακΐοο μρ.}} (οἱ. «ϑομοθ δε ίο ἰδδιοο 

Ἰ58᾽ τ βόδι, μον ομθορϑὺ {9 «οιοδοὶν τόβας ἰδιας 0. ἰδϑαλον ὀδ ὀμδωΐγ μροὶν 
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Απροβίομε", [ Ὀυίηρὺ 8116 οὐβὺ αἷς πθὰθ ΓΟ] Ὁ. , θη Ἰθι68 (Δϑοἰτηηΐβ, ἀἃ5. γ6}- 157} 
ΒουροΝ Ὑγ8Σ νον ὅον Ελνίρίτοῖε οἷο, (001. 1,561 ππᾶτ γ08. ἰδὺ ἅον ΟἸδαθο οἷπο ρὸ- 
1556 Ζαγοτυβίοε οἷο. Κ (ΗΠ ουν. 11, 1). 

4, Ῥιν: «ἀρχαγγελὸς ἐστι φυσι λογικὴ ἀσώματος ἡτις διακονεῶν περιδσευου- 

σῶν (διαφερουσαν) ἐν τῶι τῶν ἀγγελῶν ταγμᾶτι πεπιστευται. 

ΒΙοΒ ΟΣ 910}. ροροὰ ἴα ἸΚούχοιοὶ (08. Οαΐρθηθβ, ἀ8β αἴθ νοὲς ἀπσοῖ Ἰθρθα 
Βα ῃ 81] ΕμΡῸ] ρονγουᾶθη. ννϊρου. 516. βἰπᾶ ἴὰ νοὸὰῦ οὐδ πιϊδ οἴποιθ 1θπβὺ 
Βδϑαβταρε γον θη, Ἰ ΘΠ 516 Οοὐν αὐοῦ Ὀδαυίέναρε πὲ, ἀδπη βἰ πα 86. πίοι ψοΡΠ6ν 
ΒΘΕΆ]]οη. [5 οἷθδὲ ππΐονῦ ἄρα προ ]η. οἴπθ ΟΡ ΖΘΏΡΙ, ἄρῃ ον. ΒΟ ΟΡ ον. ἴπηοπ 
Βαβούχῃ πα, τνῖθ 65. ἀπσοιι νου πϊπ ρου Δ οβοη,. ἀπ Ἰμσδὺ ΕΘ ποθ ΘΗ Βρτ ομῦ, 516 
ΒΟ]10η 16 (οἐΐο8. ὙΥΠ]οα νο] Ἰιρθα τιπᾶς, ὑγοσᾶθη απιβροβαπαν τἀπὶ ἀου θη] 6π, αἿ8 
Ὧδ8 Τιοῦθη ὀΥου 0. 501] 6", 

ὕ. ς«". Τὸ τὴς ψυχὴβ παϑητιχον δυο μέγαλαι πολιτειτι χαϑαιρουσι, ἡ τὲ τῶν 

ἐντολῶν εξργασιις καὶ ἢ τοῦ νοὺς ταπεινότης καὶ λυπη. 

Ἐπ ττοιος ἴοι ροροὸπ ἀϊο Βομδαρίπῃρ,, α16 Βίπαο Ἰρθ ἴπ ἀπβΡρο Νααῦ: ἴῃ 
ππβυθπὶ ἔροίθη ἍΝ Π]οὰ ΠορῚ 65. σὰ δἰ παϊσοπ τπθᾶ ἀποὶ ἸοᾶοΡ ἴῃ ἀν Βαβὸ ἄθῃ 
ΘΟΠαᾶσθπ χὰ Π01]6η. 085 παϑητιχον 6᾽ ὥθο]ο --- Βορίοσαθ τη ὥοσμ, 16 ὍΡΟΙ] 

ἅϊα ϑηᾶθ ουκυαικὺ πᾶ --- ΠΘ]οὰ. χυνοὶ ΜΠ νὸπ ον Βθπαᾶο. Ζαπδομδέ ἀδ5 
Πὰη ἄον Οομροίθ; 56 Ἰο θοπ π|8. 116 1Π106 ἸζοαΞο]]οῖδ, α16 βίο ἢ. 1πὶ Β'αδίοη ἀπα Βοῖθῃ 
νοΠοπᾶοί, πᾶ Τΐθρο πὰ Εσρανηποι, αἀἴο ἴῃ. Δ οὐκου ἀον Βδυτη θυ ϊρ]τοῖν σὰ αρο 

ἐγθέθῃ. Ἰῦαχα ταπβ 5ιοῖ Ποπιαῦ ἄον Ψ υμα Ὁ ρΌ56116η, ἀμ 56. ποῦ πὶ σα απ Βο 6 

Ἠσομπιπξ νϑυίΆ]16, βοπάοση, ἰμχον Βοινγίοιο. Ὀδυσαβῦ, νουβίο το; 1,61} πἀπᾶ 58616 

1ϑη]τα, ἱπᾶθπι 516. δ) ὶ ἐγαπου πᾶ ἰπγον ἐρπουθη Του ἐσοξαπροη, σΟἀοΗΪτῦ, 

ῦ. ». κ᾿ ν- Εἰ ἡ τῶν ἀγγελῶν γνῶσις ἐπουράνιος ]ερουσαλὴμ καὶ Σιων 

ὁνομαξεται οἱ πιστευουσιν Εἰ Χορ. χαὶ προρεληλυϑασι τῶι ἀγιῶι σρεν αὐτου καὶ τὴι 

 πολει ϑέου ξωντος δηλον οτι τὴν τῶν ὠγιῶν ἀγγελῶν αὐτου γνῶώδει προφεληλυϑασιν. 

ὙΘΘΣ]ορῚ ἀἴθβ6 106 Ἰκούζονοϊ ὅθ ἀὰβ ἀον ΒΟ. ὔθηπ αἴθ Ε]τομπ π18 
ἄδν ΕπρΟΙ, αἴ δἰ υοβί δ ἀρ; ροἰβοϊρ᾽ βοιιϑιιθη, πὶ ἀν ΒΟΒΙ Εἰ πα} 1156} 168 «ΟΡ ΒΑ] ΘΠ 
απ οι Ποἶβὲ, ἴπ ἄοπι (οὐ τγοππί, ἄδππ βιπα αἴ6 ἘΠΠΡῸΙ πὸ ρΟΪΆ]Π1οπ; ἄομη α16 
ἂη Ομ». ΟἸδαθίρομ, ἀἴ8 ἐπὶ Ο 6 οἰπληῖβ ἄθπὶ ἢ]ρ. Βοῦρα ἀπ ον ϑἰδαὺ αοὐδθβ πδο} 
Ῥδαῖ Υονὶ (ΗΠ ον. 19. .9)} πϑμορ Ἰτοτηπιθι β πᾶ, βῖπ ΟΠ θᾶ πο ον" Εσ]τθπηδη 5 

ἄον Επηρο] πϑποροϊτοπηποι, ἃ. πῃ. ἄθι Βομδαθη ἀον Τ᾽ δ ππα δι Ἐληρ.6] 801}86. 
Δομη]οῖ ἀπάονδιγο: » θυ αβα]οπι Ὀοάραϊοὺ 18 Εὔυ θθυϊοβου οβθπ, Ζίοπ αἷθ 1]ρ᾽. 
Τυϊηϊᾶ “, 

Ἰ, Ῥ'ν' “γγελος ἔστι φυσις λογικὴ ἀσώματος ἡτιὶβ ὑπὸ τοῦ ϑέου τὴν πρὸς 

τους ἀγιους διακονίαν πεπίστευται τοῦς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν. 

Οἴορθα ἀϊοβοῖθο Κούχουοι; ϑγοππ ἴπποὴ ἄν ΠΙοπβὺ δηνουύνααί ὑγονάοη 1βῦ, βἰπᾶ 
50 ρθη πίομῦ ρο 8 ]]οπ. 

8. «7. Οι τὴν γὴν αὐτῶν ἕν τοῖς δξξ Ἔτεσι τὴς ξργασιας εἰργάσαντο οὐκ ὃν 

τῶι ογδοῶι ετεὶ αλλ᾽ εν τῶι εβδομῶι τοὺς τὲ ὀρφαμνουξ καὶ τὰς χηρθῶς ϑρεψουσι" ἐν 

γαρ τῶι ογδοῶι ετει ὑρίράνοι καὶ χηρῶν οὐχ ξυσυν. 

Βγτα ΒΟ βόα Τ)οπξαπρ' ἀι8. ἄθπι Α, Τὶ ἔν ἀπ8. Πὲ5 (ἰθβοὺζξ βίδμξ οχοῦ. 38, 10. 

Τῖδ Τθαξαηρ ἐΐν ἀπ δαξοῦ: οἷα ἀθπ Αοἰτον ἤηη68 θρχθηβ ἱπ ὃ δλμροη, δηρο- 

βἰγοηρίον Αὐθοὶῦ πὲ αὔθιι. υοβίο Ὁ Πάροι ἀπᾶ ψϑθνο ΕΡΘμηη15. δα 1Ππὶ ροβὲύ 

ΒΆΡΟα ἀπ ἀδπη ροἰβεϊροι Βαρθαὺ δοίονο. ἴῃς ἄρτι Βίπηο, ῖθ Ψῖ ἐρίου αἴ Βο- 

ἀοαίαηρ ἄθ8 ΕΤΟΙΔρῸΒ. ἀδΡρθβίο παῦθα, α16 ΘΒ Ζοη ἴπέοσο ἴπγὸν Αὐθοῖῦ 

Ταροπα ππᾷ Ενκοπη ηΐ8. πη Ἰζόπιιοι ἀ86}} Ἀπιάρθ Βεαάνβειρο ροἰβέϊρ πϑμνθη, πιοιῦ 

τα 8ὶ ἔθη 916τὸ -- ἄδ5. Βοάουξοῦ ἃϊοὸ Αὐΐοσβ θα ---ς ᾿ Βομάθυν ἴτῇ { ἔθη «8100, 

ἄδα αἴθ Ῥουίοίθ ἄϊββοι Ὑ 618 Βοᾶοαξοῦ; 5816. 501]10ὴ αἴ δ᾽ αἴβοι, αἷθ οἰπθ Του ο το 

Δυπναπάϊπημοη ἃ, Κ. θ6, ἃ. ἩΝῖκα, τὰ Θδιμηροη, ΡΊΗ]. Ἰδὲ, ΚΙ. Ν. Ἐς Βαπὰ 18,4. 41 
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828 Ἅ. ἘΠΑΝΕΚΈΝΒΕΠΟ, 

μνυ δὰ 5 ̓ ομοοι οδῶθον ἰδάϑδνο εἰθὸμ ὡο δῶ  ὠὔδνδς, αροδο 

"ἢ ἰϑοις πον οὐ μο ὀμϑν εἰδδαλο ὁμδυΐγ μοὶ) »»- μῈ5. ἰδ 
ϑοῆνϑθΣ ὑομο εἰδδιρς ῥο οἷδς, ὁ διλο ὁο ὡδδο, Νδνος ᾿ϑιαθ ἕν ομοαλθν είς 
μῶν οϑ μα ϑοβαϑο, βαροαϑοςς εϑομθοο λουα δ. Θομλο οἰδδις,, μῦς 9 βαυχιο 
ΠΠαϑϑςς κως Νρ μ) [(αν155-.. οοηαϑϑ. 1αὰς ἰμαδος, βαλδον ἰλορθιϑιαλασ ἰκαυοῦ 
δΝμω ἔαλα θο αν οἷς. καὰς ϑο. 9691 οἷν. »Ὰ- γὸρβ 5. οβλέῶνο 
τ ϑομοο. 15,50 ἊΣ. ᾿γϑα, 5. μαισιον σομθος. μναῖ ν μα υβομαγο. ϑιαδιςς 
λοῖοι ιϑίο ἡ τ ΟΝ δ .δι5. ὩΣ. ιϑομθοο ρόδο ἤϊαν μα 
Νο ἐμβῆο ἰἰοϑν ρϑιον δορ, μὰ «5 προ σλανο ἰοαλροῦοι; ἰξς οοον, 
ϑμβαδνυς [5,56 ρέμα ἐδ) ϑομτϑον δὰ ἀδο βαισεθ, ἰϑϑμδο βὰς ἴοι; . μμδϑ ἰδαδ 
ἰμλαθ ἤμωαδα ἰϑομέϑον ἃ ῥλο ᾿ϑομῖοος, οορβαν. ορδίγλθοο βραϑ [ἰορ κδνϑιοοο 
ἊΣ. ἰϑομθοο. ον Νμο ααμὺν {515 ιϑομαν. μὐσνλασο νι ῥυδοο {γα} 
ἰμϑον Μο ἰδ ϑραθ) ἰδοὺ Ἀο τ} ρος «Οὐδ ιν μα δ κοὐοῦ ΡΥΡΕΕῚ 

ομόαο οὐδλνον 9. οἷο ερϑοΣ {5.4} «ϑομ 80 ιϑϑια δασῶν. !ο . «οοΐ». Νεὶ 511» 

ΒΘ μὰθ ᾿ϑομδοὶ ἰρθαθ. ἐμοονν καῦ μομαν φόνοι ἱροίο βορο δϑ ἐλδαλὶ 
Ὁ ΘΝ 5. γον. αϑον .,ο Ἀν λοθοι θυ ϑομῶβ υϑαυ μος δον οὐ δλθαϑ) οἱ 

βυοῦ μᾶς 1 (ἱ τἰμαι λοδα, κῶς [οεϑαῷ ασκὸ) οοΐ μϑϑδ οοῦνϑὺ ἰαλιθο οἷο Μ 

150" δος ἡ μκϑ λομρο σιν οὐ οὐνο ἔμ! αὐ. «ϑοβούδοδον 1) λλοςς μαυλϑ ῥο ἰο- 
Φδμμο βκαῦ ἰμϑούν. (51||505 [Δατο], δ -μδαδι ν λα .ἰονῖα ταν, 5 δος 
π Υ Ὑτνα «ϑόϑου οὐ δ ἢ αν ἰϑαςςς ΘοΙ, ομϑοο «Ὁ 

μον .9 πῆ ο. οδο ὁμδαὶ ἰϑραν «ἰοαδα. «Ὁ τς (δομθο οὐ 9..) 
ΘΟ «ἰὔλαις οἰ) μα οῦ «οἱ ὧνο Οὐ ῦνβο ας τϑοι ἰδυχιϑῦ κοομέϑορῶο 
αν ΝΑῚ μοϑὶ» (59. ἔϑαον οὐλν (Ὁ. μσυθαι μοὶ ἰαρο ἐγ αο β,5}15ο ἰοῶνν μα τι οὶ ς5 
οοῦϑ ἈΣς οἱ ἰοδ βμθαϑδο ωροι. μὅον» ἰοὼ μῦ (μὸν οἱαπιικάϑο δ 

οὔδϑ ὦ ωδοο ὁμοαλοθ οὐ ἰοόο  θο. οἱαινοῦ οἱ» οο οἶδας γδο 

ον ἔμομον εἰδὰς ροῖνο μ᾽. τον όδες ὀΐς Ὁ ἰοϑ νου βαδνς 
ὦ ἀῶ δΝαὶν δὸ ᾿αμϑν ορδνο οον Μ᾿. 1ααϑὰ!ο ἰϊομμοοὶ ᾿ς μὸ οἶδϑδο μὰς 

ϑδῶδο εἰδων ροβλο ῥὸ αι δοσο τ ων οἷο, ἰοναϑο ἰξωςϑϑ οοοδΐ γο  μαῦ 
θοὰς μς. -οαὐσναδο.. δα μὸν σους ᾿ς. αϑνυδ αι βαιυοΣ5 

ἰοῖδα δ λα ον ἰρρ τρις ΜΚ 'ϑλλο μος ὁμμ ὡμοὐν μᾶϑ. μ᾽. μ4) 

ΘΌΩΣ ΣΙ ακοὶ μαοθο ὁμ5ν ἰδ θα ὼς ο} 189. 9} ἐν . Βαανα. οαὐοαος. 

τἰοβος ρὸ αὐϑα ον Ἀ5}|5ο 5. μι. 9. ἴϑον βαυὸ »ν αϑα «αϑο ἰοῦ ρα ὥρα 
δα, μδιθ οἱ βαβαα ὑλ 897 μια εμραα ΝΣ, λαῦ, θαυ ϑομλ! ςοορ]πο 
μο) βοϑ5.) οἱᾶϑι τἰδδιραθ υυσος ἔμαθον βόοὶ Ῥτο οἱ μθρο να Δ Ε915) 

ὔϑολοΣ, βοαν λας μο τοι; ον ας ὧς ὁ δυλζαναα. Ῥερον. 
μαδα αι λν ἰλοΣ Ἀὸς, ἰκαυΐ Ο βαὸς, Νοὺν ἰδυαυδοο μοὶ ἰδρλο ᾽α,οΣ ανοὺ εὐνοὶ ἱαὲρο 



ΕΌΛΟΕΙΌΒ. ῬΟΝΤΙΟΤΒ, 828 

ἄον Ταρομα πᾶ οἷπο ΟΥΡΒΟΥ ΡΟΣ βἰηα ππᾶ ἅϊθ ἤροθῃ (Ξξ ὙΥϊνθη), ἄθθθη Ἅου- 

παμ Ὁ πὶ ΤΡ Ππ ρΌΒΕΟυθοΝ δύ, ουπδμτοη. [πὸ 8 ἔοι {ἈΠπ|τ6, ἃ, 1. Ἰ)ο] ἀον Αὐἴοι- 

βέϑαπρ, ἄδν ΑἸΤροιποίποη. ροἰβεϊσου. Βοβο ποιάσαρ ἅπὶ ϑοπηξαρθ, ΒΡ 65. Ἰκοῖπο 

Ψουνγαίβίοη ὁμπ6 Τπροπα ππα ομπ6 ΕνΙτοπηθηΐβ. ἄθμη ἄλππ ἡ μο} ἴῃ Δ|16π Ἀπ βοΐθη 

ἅϊ6 Ενκοπηξηῖβ απὐ καὶ )π8] οἷον σὰν ΒΟΠρΊτοῖ "ἀπ 4116 αἴθοπι ἀδηπ πηίου- 

αϊνῆρ, ννῖο ὁ5 (ἰθβομῦρξον. νὸν ἄσπι ΒΟ δρίον ροαίοπιξ, ἴῃ ΟἰΘν ΠΡ ΊΚοΙ, 16 πιο 

πον αν πᾶ αὐϊττί. ο]οο5. Ἰζοῖο ρα δῖοι ππὶ Ῥθαροι παπᾶ 6 Ζαηρο ἴπη 

φχοίβοη (ΡΆ1]. 3, 1) απ 8}165. παδὲ ἀπ πίον βοίπο ΕΠ ρο]ορ ἢ (ψ 8, η). 

Ῥ. «᾿ ν' Τῶν ανϑοωπῶν οἱ μὲν ξυρτὴν» ποιουσι μετ τῶν ἀγγεξλον οἱ δὲ 

ταῖς τῶν δαιμονῶν ἀγελίις ἐπιμιγνύνται οἱ ὅξ μετα τῶν ανδρωπωῶν βασιώζονται, 

Ὁ ροπίθον γἱοίοη ἹΚοὐχοροῖθη 5601} οὐ οβῦ, ἀαβ ἴῃ ὑπ οἷπο (6Υ Εν ΚοπηἐΠ18 

ΗΠῖρο πῖῦ Τποίοαι Δ ]]οὰ. Ὀοραθῦο Ναλαν ἰδὺ απ δα αἰ Βύμας πῖοηῦ ἴῃ ὅν 

Ναΐαν Ἰἰορέ. ΕἸπῖσο νὸὰ ἄθη. Μομβο]οι, ἄϊο ἅπνο ἴπσοα δἰ απο} τὴν ἄπ ᾿ηρο]ὴ 

νγούξοϊίονπα, οἰ ρ Ἀπροπ χαρΊοῖοι. Ετοσῦᾶο πὶ Τηποτθῃ ἀπ ἔοῖθρη τὴν ἵΠπιθπ Ἰοδίο, 

Απᾶνϑ ψορκοῖσοι οροι [ΠτῸ5. ΒΟΒΙ ΘΟ οη ΝΥ ἀμ ἀ018. π΄ ὅν Ἠονὰθ ἀν Π) ππόποη, 

ξοποη πὴξ ἵπποὰ ἀπτοι ζαύμθονοὶ ππῇ δὐχθπαϊοηϑὺ τὰ οὐ πάπηρ, Δ Ιοᾶον ἀμᾶρο 

Ἰοϊάοη τἱξ ἄοα ἈΪοπβοιοι, αἴο αἴ Ταναμο ἀθν ἌΓ 61} ροαβὺ παῦ, Νοῦ ννόρθι ἸΠΤῸΡ 

Τρ. χὰ Ψουρ ρ] θη. 516. Ἰοῦος πο ννῖο αἴὸ ᾿πρῸ], ψουτο σου. ΔΌο ἃπῸἢ 

αἴομε τἷν ἄθπ ΠΟ 6], ὁ8. ἰδὺ ἀΔ8. ἅσππὸ ΟΠ, 45. Δ οἴπθουρο πη Α ΘΟΙτον 

Ροβίθ!ῦν οἷο. 
10. »" Πρωτουτύυχοι δια! φυσεις λογικῶν ἕν τὴν {0 ῈΤἸ}} αὐτῶν προώτευστσι ΤΩἝ! 

ἀδελφῶν αὐτῶν. 
Νοθοη ἄον Εν δτπηρ ἄον ΒΟμν βίο ]]6. δα με} ἀπο αἴθ Καρ. ἄρα ἩΪπνν εἷβ 

Δανπαΐ, ἃα ἢ 4116 Δ᾽ Ονπαη  νόβου, γον θη ΒΟ ΒΕ ΡΣ, Ἄ όθοπ υγῖθ νὰ (ἰδη ΔΙΟΠΒΟΠΘΙ,, 

ἄϊο ἀτὸ Ππροπβίοο ἄν νει σουυν πάθοι, ἄπτοι ἴπνὸ Προ, [ ποῦ ἃθον  ΟΡῸα 

ἄδ5 ζιννδηροβ ἄον Ναΐαν, χὰ αἴθβον Προ ΒΡ ἰζοτηήτηθι αἰπᾶ, ἄθπι Οοὐὐ Κοαπῦ Κοὶπ 

Ἀπβοΐ (ον ῬΌΓΒΟΗ. 
11. κ«’- ΕΣ αἀγγελικὴς καταστασεῶς εἰξ τὴν αν ρωπινὴν πολιτεῖαι ολισθ κινοῦσιν 

οἱ αὐϑρώποι χαὶ εξ αὐτὴς αὐϑις εἰ ΤῊ ΤΩΙ δαιμόνων τιστεινόοτητις καταβιβαζοντιίι" 

εν δὲ αναστρείρωυται τοῦ αναβηναι εἰς τους βαϑμους ὧν ἀπεέπεσον ἀνέρχονται. 

ῬΟΒαΠο1: ννϊοάον ἀομβοῖρου (ἀοάδπίτοι, ὅἀβ υγῖν Τροίοη ἽΠΠΟΝ θοεῖθκου. Παρ ῸΝ 

που ΝΥ απά0] βἰοίσοι. ἀἴο ΜΟπβοθοι. οὐον ΤΆ]]ου. 5, 8ΡῸΡ πίοϊιρ κππι ἀο 8010 

Μοηβοῖ ΕἸρΡΟΙ] οὔον Τέπιοπ οἂον ΤΊον λνονᾶου ἀπνοῖι Τπηνν Πα] πη ρ᾽, τγῖθ αν ΙΚΟΥΚΟΙ 
Οτίρθηθβ θυ. 

12. κ᾿: Εἰ ὁ νοὺς ἐκδεδυται τὰ παϑὴ καὶ χάριτι κυρίου οράτιχος ἔστι τῶν 

ὃντῶν τὺυτὲ χαὶ πῶρντῷ} τῶ" αἰσϑϑητῶν κατα θ 0} ὅξι. ὅδιῦτι τὸ πυξευματιον αὐτὸν 

οἰκοδομειται καὶ εὐθὴς (χωρητικο5) ἐν τὴι διαΐγεσει αυτοὸῖ ξαται σειίρς πίντίς τοῦ ποῦ- 

μὸν καὶ ἔκεισὲ ἀπὸ τῆς παντῶν τῶν φανερῶν υρασεῶς τὴν διανοιαν αὐτοῦ ελκυσει. 

Ὅδι Θοάκηκο ᾿ἰβὸ ΚΙαν; 08. ρἰθῦ αἰδὸ ἰκοῖπο Νοίνοηαϊρήκοῖε ον Ναΐην τπὰ 

κοῖπο γον ΒΒ δ]πηρ ἴθ ἀπᾶτο ϑίοβοῦ, δοπη ὅϊο ονηι 408. ΔΙΟΠπβο θη ἴδ 

Τιοἰ ἀοπβοπαέοι. ἈθρΟΙ οὉ Παὐ, ονῖσα βίο, ΟἾΝΤῸ] 518. 1π| [1,606 ἰδῦ, ἀΐοθον ἴδον 

σον ναϊου, 5ῖο. ὁνποθῦ 5ιοῖ ἄρον 8116 [{ϊἸδῖο πῇ νοῦ κοητὺ τῖῦ ἀοπ (οἰ ΒΕ ]ρΌη, 

ἡ δου δη 610 ὁποῖν ἴπι (ἰοἰβέθ ΘΈΡΟΣ Μονμαπ οἷς." (Πρ. 4.54). 

18. “" Νεφελὴ πνευματικὴ ἐστι φυσις λογικὴ ἀσωμίτος ἡτις ὑπὸ ἥεου ποτιῦαι 

τους εὑἰκύίκους πεπιδτευτιει. 

Ἐΐπο Ἰοαδαηρ (ον Δ ΟἾΪτο δα ἄσπι Βοῦρα, ἀϊθ ἀθπ πηβίσἠ ΠΟ Ποη. οβοβ οἷπ- 

ἈΠῸ απ ἤπι ροϊβες ἐνάπιτιο. 516. ἰδὲ οἷ. ὅσιηθ0} ἄορ νοι (λοῦέ θοδα τα ΟΣ 

ΕπρῸ] ρονγοβοι ἀατο! 16 ὅδ 5. (ἀοβοῦζ σοροῦοη πονάθη ἰβύ. 

14. ς«». ὥσπερ δ᾿ τὴι τοῦ ἡλιου ανατολην καὶ τὰ λιϑιδιὰ τὴς γη5 ὕκιαν ποίει 

οὐυτῶς Ἠὼὰι πρὸ τὸῶὸῦ νῦοςξ τοι! ργύμεμομ επλίμπειν ἐν γνώσει τὸ τυῦτοῦ τοὺ κχοσμου 

πράγματα τὸ πρῶτον σκυτεινίος ὑφιίται, 
415 

150" 



894 . ἘΠΑΝΙΚΈΝΒΙπα, 

159 θὰ. ϑρὸ δββαλααθο ον ομϑος σεαϑι μὰ ὁ ἰδανον λόμο ϑίο εἰρϑι τὸ δ᾽ ας. 
βου, ἰμαον βοον ιϑίο κὸν. [ἰκϑοὶ εϑοῦδὰ ὁ ὁμβας οὸς ᾳ᾿ϑόμοο ας ὡκλο λαραα 
νοι μϑααθ μαῦρον ιϑοιλᾶφο. ὐΪ ς χὴν μβύρδμο βαλααν ἰδιαϑοναυ ἰδδι μον 
"» οἰ μθ ΚΔ Πγ ομβο τὐῦμο μ} ξολαυ, βρρονι, μον ἰλοδνλ.» οἱαθι; 

Νβοβρο εἰδῶμο ὼ οιαϑὶ τῷ (ἰῷ ὡδϑ7 βββαρὸ ΘΟ; ορροϑο ἐ υ»οἷο «μας 5... 
ἐκ ῖο τογαιῦας ὍΣ. οὐνοὶ κου θιθν, σμοοιν μανὸν ἰκϑοὶ οἱ 'αύάτος οὐ ἰμυ 
ἐθμ ὄμϑ) ἔβας ἰδ. 09} [αλλ τϑο υξραν δόλο; ἰαῦ. Νιΐμομ κ εραλ.5 ἰοοι ἰμῦο 

νοὶ οὶ οὔνϑ. μα ὁ αὐονδαὶν ἰρο μοον. μοὶ λάθος, βμωῶοι ϑβϑ ἈΞ οδοὸ προ 
Νωυυοῦ [Θὲ Κα Ν αν [αὐ ἰοδὰ -οιδρθιας ς.οοΐλνο) Νωίμομ μωὼ ἰοόιο . βϑωο 
ῬΝΑΘΣ οὐ δου κα. ἰσῦῖδαΣ ὁμλν» ἰκασμϑμου μν Νυδα οι ν ἐμοὶ τοῦ» (υϑοἱςς ὁμδι 
τας, δῶ ὑμϑολ ἐν μοὶ νοὶ ᾿μ|θρνο μὰν (ἃ, Τὰ, μβνγαϑο) ἰγαϑὸ »ρο τῶ οὶ δ] 
᾿ϑγοι Μ᾿}. Ὅμοια. 9:5. υδος. ὀθνο θρλο ἐμαϑοςς τοὶ δαΐς καλοῦν, ἐμοὶ ἰλοῦς μοο 

«ον ΕΝ ΠΡΈΡΤΕΣ ΚΞ ΟΣ υσοὐν (ω60}}, . ἰΝωϑογαυ οὐ ἴϑρδς «οβον ἰυ.5 ῳ5... αἰ 

ἰκϑα ὁ οον ἄϑὸν μιϑὸν α, υοἱ οἰοῦδο οὐ οδι, ΑΞ γο μὼνν ἰλανηϑ θοῦ [και θῶνλο αὐϑαυολ 
ας Δ Ὁ τϑαυλι δον μὸ κω μα δα αϑ. 019 βοοᾶναν θδνο : μα αθο 

ἴὕαϑ) ᾿οοᾶπ Ὅϑομ «οἱ :]ωυοὶ βοοι το [κϑϑὶ Ὁ «ϑοιδὸ ἡ δαθοο μά οδαιϑο 
αιυοια δεν οἱ διςς ὡογαλοκορον, χορόν σοὺς. Θκον μο). κὐν μάλ. δυο) 
Ἄαϑυ. μοὶ ως.  βδλλέοδοο " οο ἐρθαδ .ναΣ} ορο μαϑο ἶο : ρος, ὠλχος ῥομο 
μοϑαυϑ ϑιοῦβο ἕᾳς κϑ᾽ ἰῥοιαν ομο ἰμων ὁ αῦ ῷ αν ἔκιρο σάσιδοο ἢ οἱ] 

τοῦ μα. τϑ δα». «όνμο δὰ μ᾿ ς μς, ον. ιἀϑαϑϑσο δὰ ὁ ς ον αιο,ο ,πιϑο 

μᾶς.Ὁ {14 ρου λοι» [αὶ λβας οοὐ βοιαθ αράῶδοο ἰμῦο, ἰϑαθαν 
μεϑαϑϑ ἔμ 9) ῷ ϑοδῦς οἱ ἡ λαῦρο ον ἰμαχ εολοΣΝλο γαλίδνσν ἰξος 9» [565 ὀσ5ο 

λῦσα καμο; εὐἰδωλίοοις οὶ ἰσλκροῦο» ΘόλοΣ ὀιίανις «αν» θυ θο ἰοΐδὰ 

τα ύλλοΣ οο ἰξς οιο οὐ ἰβοου Μὲ. (γα βαιχιο ὡ Ἀν. αδνν. οὐδ ὁμδυ ᾿ϑαϑὰ}ο 

ἩνοοΣ κϑὶ μὰς ὅδμὸ οἱ μᾶς οο βαβοοβθ μϑουδοο δος βαζλισος, αν ον υοΐ 
βοδλθν οὗν ον οἱ τλάῶρον ἔϑεαο θα ἐοἱ ἰοδνο θαυ μϑα ἰαθνο μμο Ἰὰς 
εἰλολδιο ἰδδορ, αϑόνλοος, ονο ταῦ αϑμροῦν. [κω Ῥιο οἷν βαᾶυν Κβ'ᾷϑο 
εἶξαι ᾿ς οἷος μον δΝαλο ἰοῦδαν μεθαβις ἴμεν ᾿ς 3)α δας οἰ, ἰαῦμο μὸν 5}, 
τὔϑυϑθο. δου ἀογοι μοί ἰις )530. Σ αἷδο. ἔμ θϑς μϑλ}} ὁ οοβν, Ἀὲ . μα δλο ἢ ἰγοιν 
Ῥφῶο ον ΜΠ. Ἀ5}50 ὡοῦν ἰδμοο μας οϑ ως οἷς Οἰϑμεο βας 99 βου) ἀπα9 5 .ϑϑ 

Κ5. Ὁ 99) εἰβαδμθ (9 βοδὰθ μ δυβας θδμο ᾧ τορι ρρο οϑϑῤο κεν 
δ ΩΣ τἰδα αοεθς ἰδδιρυ ας ἰγοὺο νυ οχὺν ἰδαθῦν ἕν κΘ δ» οοὶ δύ ᾿ς θῶ 
οὶ» φεὶο ΟμΘΡ κόνοιθου, βαιοο κι.55 «νμον ον ἰκθῶνα. ὅοο οδγθ ῥο ἰοβν} 
τϑῖβο μὰ ὀβνς ςμος 1} τοῦ Ἀβο Νᾶθ μορθ ὦ βεοαῦνγ οἰ ἰδοορς 
ἊΣ οἷο : βακαῦ λϑύδδ, δ οὶ πω δαϑοι γοῦν... ὁ. ομβθαῦο μκαχο κ5Ὁ) 



ΚΠΛΌΠΗΙΒ ΡΟΝΤΙΟΤΙΒ. 899 

Ἐν σοΐος νὸὰ ἄδπὶ Βαρίπη ἄθν Εν ]θποϊσαμπρ οἱ ἄθπ στοῖποη Ηοη] ρθη ἢπι οἴπθπι 
ὑσοΠΠοθη. ΘΠ 6, τα ἀπὶ ΜΟυροη. Ποῖ πι Βοπποπδυραιρο Δ} αἴθ Ἰα]οίποι ἸΧ 1686] 
Θοπαύψοη ἡγου ομ, ἀν 01] α16. ὥρμππο 1 ποοὶ πο παΐο ἰδ ἀπὦ ον ἱππὸῦ βοπομα 
θη ομαῦίοι βου νν πο 1 θὲ, 50. 1ϑῦ ὁ8. ὅπ}, πνομη αἴ Ὑ Θυπα Ὁ δηΐαπρι ἴῃ ον 
ῬΥ]Κο πα [18 σὰ Ἰοποιιίομ, θοη Δα ραηρ ον ροἰβέροι δόππο ἴῃ ἅδη Πουχοι (ἴον 
ἩφΠροη; πὰ Απδπρ Θυεομοίποη αἴ Τῖηρο ἀϊοβονυ Ἂν οἱἐ {ἀπ ἀἴο Εὐυ]κοιε μῖβ οὐνν α5 
ἀμ] ], νγο 1] αἴθ Ὑ ουπ }} πόσο πΐοιν νῦ] Πρ’ σον οὶ ρΕ, 1πὶ Εν ]τοσπιθι ποοὶι ΞΟ ΘΒ 0 ἢ 
ἰδὲ, 0 88} ον ΒΙπᾶο, ἄδπι ἀθν ΠΟΙ νὸν ἄθμ ]λυν" αἴὸ Ααροὰ ὑπποῖο, χπονοῦ 
ἀ16 Νθηβοιιοα. 16 νη] 0146 Τίϊαθηο, ἀπ πο ἀθπὶ οὐ 1ππὶ ποῖ ππὰὶ αἷὸ Παπᾶ 
δα αἴθ Ααροη ροϊορι Ἰαῦίο, 5} οὐ" τρο]ιξ, 

1ὕ, Τὴ ᾿ο]ροπᾶθη. κοῖρὺ οὐ, αν αἴ6. ον παπ νῦ]]Πρ ΟΠ] τὶν, 8ὸ. αἰ 
βῖθ ἀθὴ ΒΟμηΘηρΊληΣ ΒΟ δ ι6Θ. ΚΘ ΠῈ : 

τῶν ὁ νοῦᾷ ἐκδυηται τὰ παϑὴ ολὸς ἐχλάμπει ὡς φῶς καὶ ἔσται δηλιυγῶς 
ορατιξος πί τῶ τί"! τοῦ ἅγξεου πον μ ΤῸ}}". 

10, δὶ Ζοφος πνευματιποῦ εὔτι Ὡξωριῦ πΊ ΕΊΜ 7 1} ἡτις τους τὴς τὲ ποῦν θέε 

καὶ τὴς χρισεῶς του ϑεέου λογους πεπιστευται. 
1ῃ δ. ΘΙ θοαοαΐοι Δ ΟΠ κο ἀπα ΝΟΙΟΙ Ἰ βυγοῖθη. ἀαββο 16, νρ]. ἀἃ5 Ὑγοτῦ: 

» 10 Ὑ ΟΙΚο οὐ ἼΠ]το ἄοπ Ἰδαπι" (1. 10...) ταῖν ἄοιι ϑαῦχ δπ85. ἄσπ ουδὺ βα]ομπιοβ: 
»{ὰ νγο]]δοβὺ τὰ ΝΟΒΟΙ {Πλαπ|ς01) νοπποη" (111 Τλορ.. 8,15}; ἴθι ἀθοΡ. πηξουβόποῖ [08 
ΘΓ Ὀεϊᾶθ. ΠΙΘ ϑύοΙκο νϑάθαξοι ἀἴὸ Ναίατ ἐοὺ Ἰπρδὶ, ἀν Ποῖ 6. Ν 6] αἴθ σοϊβεῖσο 
Ἡυ]τοπηὐπῖβ ἄθν Ἡ ΘΙ κοι, ἀθπθη ἀἶθ Τοῦτο νον ἄθπι (ἰοτ ο δ ἀπ ἀν 1 ἰρθονσο 
(ἰοὐΐθε. ἄπνουν ἰδέ. Ἰ1θβ6 Το τ οαρῆηρ Δίοβοβ απ δὲ ἸΟμσίο (ἰδβοῦχο ππᾶ 
Ἐφομίο, 

17, «’: (σπερ τὰ κυματὰ υὑψουμενα σκιῶν ποιξι καὶ ευϑυς παύυξται καὶ ἢ σκιὰ 

λυεται ουτῶς πρὸ γοος πνευματιχου καίπερ ἔστιν ἐμποδιαὰ μικρὰ εὐχερῶς ἀφανιζεται. 
ΒΟΒΠΙοδὲ ἀπ Κὰρ. 1ὅ Ὧι. Ἐπ βρυϊομῦ νομὰς ἄθπι ΜΘ βοθοα, ον ἢπι (Δοϊβιί σοι 

οΥὐβίδυ κι Π0]16 Δαρὸπ 05. ἩΘυχοη8. ΠΟΙζοιηπιοα. πα ἀπ νοι (Π]δπχ 6 ΠΟΥ ἀμδο- 
ΒΟΒΓ ΘΙ] ΘΠ η ΒΘ δη οἱ Βοῖπ (ἀοθοῦ οὐἹοποιίοῦ υγῖσα. Τοπο βόϊοθο ἴσθι ἀἴὸ οἰ ἤθη- 
ΒοΠ βοπ δ μα θοπο γον ππη ΤΡ ἰτὰππ ἀἀγο]]. πο ἐβ τὰ Βομαθθη ἀὸ5. ἱππόσοη [Γἰοπο5 
Βοιϊπάοσὲ νουάθη. οππ βἸδίοῖν ἀον Θσασπι 50. ὁν ποῦς πἀπᾶ Πα μΪτ0] γον {πὶ 
Βϑίηθὴ [ ΒΊ1οἷς ὑνρ Πξ, 50. Βογνγ πάθη. ἀΐοβὸ ΗΠ Δονηἶθβ6. θ8]4 γον Ὀνϊπβέϊροιι Οονοῦο, 
ὉΠ 6" βοιιδαῦ τ ]οῦον 5. 50ΠΠ0Ὸ [ἠο]ιε. 

18, ». «ἕν. “΄αιμονες ἐν χρώμισι μόνον καὶ ἐν σχημασιν δῶματος ομοιουντ, 

ἂν δὲ ἀγιαι δυνάμεις καὶ ει τὴν τοῦ σωματοᾷ ποιότητα ϑέου ἐντολὴν μδταμορφουνταν 
(μετατιϑενται). 

ἰοῦ ψιοᾶθν. ρθροι αἴθ ΟΥ βομϊβύοι. ὑπαὶ πρὸ Τρῃγ θη. γοὴ ὙοΥγαπα]πηροη 
απ Κι δυμθυνσαπᾶάθνθηρθη. ΝΊΟΝΕ θα βίοιοι. ἃπβ ΔΙ ΘΠ ΒΌ]Θι 1 τησμθη, 5 ἰ5ὲ. Οἶδο] 
ἀρανόνόεε, ἀδ5 δῖ. ἄθῃ ΙΘηβοιοιι. νουβρίοροϊη. 5Ῥ16. ποππθη σοι ἀπ ἘΆΤΌΘΝ 
ἅπ θπύννοαον, Ψ|6ὸ 65. οὶ ἀπέσθῖι Ηθυσα, υο1 ἩΪΟΣ, Απἰομῖαβ ἀπ νίοϊο ἀπᾶνοη 
ἩοΠρθη. ἡγὰν, Εν 16 βἴππο θοποΡθαν;; οἷον 586. ουβομοίποη ἴῃ ΤῬυϊαπιοη. πᾶ 
(φἀδηκ Πόσα, αἷο δἷο νὸν ἄρα δῖπαι τη] η, πἰοῖῦ ταὶ ἄπτοῖ 50] ὁ ΒΙΠου χὰ 
ὈΘΙΘμρθη, βΟμ θυ. τιὴῇ αἴθ ΤΟΙ ἀΘβο μα θη. Θηχυνορου, 10 ἘΠΡ6] γουνγαη 61} 
510} δα! (ἀοέξοβ Βοίθ ἢ] ὅποι ἴῃ ἀϊο ΕἸΡ ΟΠ Βο μα τῦ (ς ΜΠ Βομπηρ 5) ἄθ5 Κὔτρονβ, πίομὶ 
ἴῃ ἄδπ Κὄσρον. βοιρβέ, 4185. ἰδὲ ππτηθρηοι, βοηθυπ 1ῃ 885, νγὰ8 ἴπ ἀοπ ΙΚΟΤΡΟΥ 
οἰηρσοῖθρὲ, (ω ρομ βο ν") 1εὺ., Τῆμΐον ΜΠ]βοιππρ (κρᾶσις οὐδ ποιοτης) γογβέθην οὐ 
ἴθι πἰοιέ (16. νοῦ χυμοι, ΒΙα᾿, φλεγμὰ οἴο., ἀδθηπ αἴ16. ἘπηρΡῈ] ὔπποπ χ. Β. κοίῃ 
φλέγμα οὔον (18118 ψγουάθη; ν]θ] πι0 1: υσὰβ 818 (Ὅν ΟΡ ηπη Ὁ νΟΡΌ]Π46π, ἀθη Κἴππθη 
ὙΥΘΒΡ ποτα θα" οἷον ἴπ Τα ππιοη πη (ἰοἀλη τοι, (8. δῦ ἄδ5, νόθα} 86. αἴθ ἴῃ 
ππ8 ραβᾶξο Ταϊτοπη πὶβ Τύναθυη ; ἄθπν 485. ἘσΙτο πη Ἰβνονπιύροη, Ἃαβ νἶν" Ο Οὐ αἴ 
βϑῖπου οὔ ραηρ' ἀπ γοπ οἴπθπὶ δπᾶνθπ ρο] ΠΡ ΘΡκοηπθῃ, ἰδὺ 11 ἀπβν ΝαΡαν 
Θο]ορῦ ἀπ 5011 ἀπροὶν ΒΟ] οι. Το σοι, πγαοθβοη. 80. βαρὺ ΘΙ ΔῊ ΘΙΠ6. ΘΠάΤΘη Θ[ο]16: 

τὺ 

τῦο 



90 Ἅν ΓΠΑΝΚΕΈΝΒ ΕΠ, 

ΔΘ ἴον ΟΣ. Ἰαλον οἰμας λάλον .5.ο. μαλλθοο ρα μοὶ τ} οἱ ἔπος θ 

κλϑϑν οὶ μιϑῦ ροπὺ ιν ς΄ Ὅσο [ἰαϑόν Ἀ5. ται Ῥρὴο κῶν οο 

βαχο ἰβαὰν μϑ (ἰο τῶ ϑ. μυϑοἱ 9 σι ν ἰδ ἰλύν γοβλγο,, Βακρο 

τόο" οοῖδον μῶν ῥόλϑα ἡ μὸν οὐ ᾿ϑϑϑὶ. μϑον ἐπὶ ἰΝϑορθ μοὶ ἰς ἴαλο ϑιβαδϑο ς 9) 

αα θοῦ οϑὲ ὐπὸ οἱμδς μῶν οονς ποιόν ὡὸ θοροο. βοδοο ϑι οϑο μοοὶ 

αδοιθν. ς "630 ϑμβϑαλο κυ εἰς )ο τῷ. ὁοἹ Ἰαϑλέγο . ηδιαϑ. φῦ οὶ ἰδ..Ὸ 

οἱ ἰγοιο .}᾿|5αο. 5}:  , αδοςθ ἰγοὶ Δαϑῶν». 5. ἰουθιο [ρα κου) ἰδ 
:ϑομΐι Ὁ καθ δαλο ἰδ αθο ̓αθδν» ϑρθν αϑδυδναλο οτος ΟΣ ἔς οϑαδο» μοὶ» 
ἰδ δα ας αὐ δ αν σοῦ, α 9 ζμοΐ) υοἱ εἰδδὸμι τος ὧν ας ὅρον. 

ωξὸν σας :.49.. ὁ οὐδοῦ ορϑ ἰαλῦοο ἀνπξΘ ᾿νδϑ  5ϑο Ὁ. βο οοῦ. «9 οϑνο 

᾿Ἀναυλ ἐν ἰδαϑ λο ἰβαλον ον φοΐ ολμο μροαθ οἱ : ϑομΐδις μϑδδάκαθο βι9ὅ οο 
θαι σοον καυτῦνν ἡ μφωυΐο «Κα οὶ ὁμκὅαα υὐαα5.)}) ἰδα αοΣ ἰδυαα ἴοοι θα; 

«Ὁ αι. λομθ ἡασραν ας ὃς ἰμὸς δεν ἱκαυίο οἰλομ δι, οοον κκϑνυγαϑοῦ 

ἰλϑ ἤόμν νοΐο. μα κοὰς Μ᾿ ἰϑοῆνον ἔρὸὰ ομο τς αϑμαιο ἰδοι μος, αδος μὰχὉ 

ἐῶ. Ναὶ ΔΣς βαθροίο ῶνϑιολο τα μας ἰμὰνγ ἐλ βακᾶς μον λον 

ἰδμαυοῖς, ἰἰοβα » ἰδ θθο ὁ. οἷο. ἰοδιν ἰθϑυσα . ὁμδυ ἰρῳ 9. ἰϑαϑ ἰδβαλο 

“οὦ οἷο Μὲ το ςϑ» ἰδϑαλος βοὸς, ᾿ϑῦοι ὥσθ δὴ Ἀν ον τ τ εἰλα α. ΟΣ 

ἰδ αθοο ἐὸ Μὲ . μοβλο μὲν μια ὶ οὐξς 9 μς Ναλο ρτυΐ Ῥεοδν» ἰϑυυααν, ονοος ΚΣ 
εϑϑδις οδοθοΣ, «ἰθθον, 69. μοὶ μιαυΐου . 5.5 ν υυἱο ἰἰαι, ο κοδςς ἰδαννν [1.9.5 ἐ} 

Θ᾽ ΟἹ άλθο. δι σε 3 μια μῶν μοῦ» μαῦ. ΟΜ υϑακὸν οὗν ο οὐ βαϑοῦ 
199} οὗν οὐ μροὶγ μι αὶ τἰδϑαι λοι οοὶ ἰδϑιν, βᾶν. μ᾿ οϑ βοὺ μὰ. σϑὶ υν εἰδωδαςς 

τόνδ θαι ἀλγοῦν κῶν ο : φοϊαλῶνον ὅμαν ἰοῖῦν δαὶ ΗΪν υϑσαδι αν τἰμα κὸ οἱ 

νϑίο ἱμέρου. ὀμλο ῤωδοοο ὀμθ οὐ (κῶς πυδο ἰδδορν γοθν, ομ5 ὁμον ρὸν μοὶ 
βαῤο ββααϑὺ κϑδαθοθ ὑωο φέρον 9 να καομο οδϑον το ΡΜ 

λα ϑοο δυδμυοὐ οἷο. [βοῦν δ. Ἰαϑὸν ο ψμμθν ορ ἐν δαὶ ραας }}) μϑοἰδ. (Οὐοιν; 
δαφο. οςς ΝλοΣ . ανοι» θα βοὸς. οΝθροιν τθονα9. μϑα ν οδαϑο γοίο 
ἰδδαλο. οὗλοι κέραρι» λαθυ ράας [γ0 ἰδιαυυοῦ ἰδδιρν ραν βοοίο, Μὲς μας ὅλο 
πϑὶ τϑ τοῦ ἐκ Μὰ "5 αιοδος, τα ααα ον ἰϑυσα, . ὁμω μκΣ βα5)) 
ο.5 ὁ ονο οἶδα ἰλανρο Νὰ ὡὸ μαυροΣ αο ὁν. ΝΝ Εἰ ὑϑιθν μοΐος . Θϑο 

ἰαμαο μόδον... λαῦγο [15 ἰλομας οὐ. .9. Οἰδιο βοῦν» λα οἰΐομοας ὀδο, ἰόοοὶ 

᾿ϑῦθι ὧν ϑο νοις Οὐ οἰοίδαν ολασξθιλοο ὁμο; τ υϑοΐ ιν ας, οἷς ορπϑ. 

ἰοῦ ὁμοῦ» οι), δοῦν κυλϑα ἢ. Ια ὧν ιϑούαο αι ὁθ ΟνΘΣ 

ὅθ. ασξπ μας μον μθο. οἶδαϑὶ μᾶπ. ὡλθθο «" Μαϑοιμβὺ οί «Ξοὐο 

μοο φον). μο Μϑίμμο οἰμνοοθοο. ἔρμο Νροί “μας ο Μίμλων εἰθμο 

᾿ωϑ. ᾿ς. οοιδν εἰκλιοοῦ οδαυ θσϑασ βουξο ύρυο αΐγϑο μοῦ) ομνακιςς δϑ 



Βυλοποα ῬΟΝΤΊΟΌΞ. ὮΣΥ 

» 1ὸ ἘΡΙκΟ πη πῖβ ἰδῦ σπουῦδὺ νοῃ (οὐδ ἀπβρορδηρου ἀπ τὴ 1646. Ναΐαν, αἷδ 510}} 
18. Θη ΒΟ 10, δαϊρορθηρθη " τι] ΠΙΒυγ θη. ποπηῦ οὐ" βἷὸ αἴὰ πὶ ]οἶο δααῦ, [1680 
Ἐκ ὐ8. αἴδυ, ἀἶθ νυνὶ οἷπο ΒΟ Ὁ ἀν ΜΘ ΟΠ ἢ} 61} ἐν ον, χοίσθη, ἀπ8,. τποίηὐ ΟΥ, 
ἀ16ὸ ΕΠΡΘΙ ἴῃ ον ΤΟΥ ΒΟΠοΙππηρ᾽ οἿη05. ΒΆΉπ65, οἴη 85 «ΠΠἸΠρΡ] κα Οὗον δ ηΠ65 ΚΥΎΙΟΡΌΤΡΕ; 
56. ἀδαΐθη ΠΠΒ οὗνγαβ ἃπ πὶ ἀπ Εν βομοϊπιαροι. ἀπ Ὀυρου. ὑπ. ᾿ὑν]ζοπι ὑπἶβϑο 
"ὲῖ, ἄστοι αἴθ ἀἰὸ πὶ ἀπ. ρο]οαίο πα  ν]]ο}1ὸ Ἰν]τοπη  μῖ5. νἄοιιεε, Πα ον αἴοθο 
πα νοι Ἰυν]κοπη πῖβ, ἢ ἀπ οἰπρορτίίρς ἀπν οὶ αἴθ Εν κοπη ἶθ πηβρον ΠΟΡῸΥ 
οὗρι πϑὐγ]]ο 16. ̓ὐννν  σαπροι, [πὴ Ἰοποπ Νπιδι (, Μ]βοππρθη “) ποππΐ, σομὲ δι8 
οἴπον πάγοι (0116. Πουνοῦ: οἀαλο! νἱὸν ΜΠΓΔῸΙ] οηιρηιρε. αἴθ Ψουππι (ὁ νους) 
ἘΠ ΘΠ π 1580; οὐβύοηβ ἀαγὸ} αἰὸ Ααροι, χυγοϊξθηβ ἀστοὶ ἠἢ8 (Τοῦτ, αὐ θη 5 ἀατο] 
αἴθ Εν! ππογιπρ πα] νἹουίοια Πα γῸἢ 616 “ΜΠ βόα πο. ΤΙπέθ (ον Ἰοέχέονοη γουβίοῃ, 
Θ᾽ ἀκ5 παι] ον ΤΠ ον βοο  πππβνουιηῦροι. πὶ πἀπ8. Ππ κρνοο οπ Ἰδβοια. Ἅου- 
τιῦρθη. ὈΣηρ ΡΟ. ππ αἶθ ᾿ὑΠΡῸ] ΚΟ μ 15. οϑῖο νου 61}. βἴοι ἴῃ (-- χα, 
Βϑπλ 9) αἴθ Αὐἱαρὸ {, ΜΠ ΒΟ απρ"). ἀπβηον 1 ΘΙ οστ΄ ἃ, ἢν β'α. νγαηάο]η. 510} 1. πὶ “ποι 
ΟΥ̓ Ραυαπ ρθη. ρΟπιἑ β τπιιβτον ΕΝ ΠΙΡΊτοΙ  (μετρο») τπὶ ΠΠΒ Βα θην οἶδα χαν' Τὺ Ἰτοπηἐπὶ5 
χὰ ΒΥΪπρῸη ἢ). ΑΘΒΏΠΟΙ ΡααΪϊι5: νου νη 010 Θαο]. πὶ Τρ πθπον αηρ' οαΡο85. ΘΠ ποβο, 
ΜῸ 6. εἶδ5 δον ὅπη, πἰοης Νάαλαν ροθνάποὶῦ. 516. Ιάββθα. ἴῃ ἰπνοὰ ΟΠ ΘΠ ππροιι 
Παίθηα βόα, ννἱθ βίο. ἀπβοι [ΟἿ γοὰ Ναΐαν ταῦ απ ἀδάπτοϊ. 6448. νϑυπ πρὸ 
Ὑ 1 κοι ἀν θα! χοῖρὲ, ἀπ ἀπ ἉΠ]ΟΥΤ6Ὶ Ἰῦυ τ πη θπῖββ κα θγ ποι 7186. ἀπο] (ἰ6 1] 
ΒΘΙΘΙ].. Ὧ(685. ΠΟῦτπ, χ. Β. Ἰοπὸ Εὐνβοποίπιπιρ, (ἃ οἷηι Ππρ6] πϊῦ (ὁν ΝΟ οι παν ἀπ8- 
δπρ αὰὴ αἶοὸ Ρ] ὔχο «ΟΠ ΒΆΙΟΙῚΒ. ὅπ ΤΟ Β501 (ὅδ, 2, 1) οὔονῦ ἀπᾶνο Ελ'βο]οὶ- 
ΠΌΠΡΘΙΗ ἴῃ νοι θθη ἹΚΙοΙάουπ, ἀϊὸ σῖὸ θοΪ τι8. ἜΡ]Π1Ο]ῖ Ἰύτοαιο ποἀοαίοηῃ Β0]]} θα. Ὁ 1ὸ 
Ἰδηποποι ἈΠΘΥ θυ ΠΡῸΣ πὴ 5. τς ἴθτοι (ἐδα]κο] οι. τοῖα ΚΘ ἢ Π18,. ΒΟ 61" ΤΌ σΘῊ 
ἅτ Τυρἀθηβο μοι. ἀπ, νρ]. οὔθ ππδνὸ νυ! Παπρ χα αἴ αἰιοι Γι ΊΠνοι" ὁ ν 
Τρ πιοποι ποιτπθπ πὰ οί {ΠᾺ 0}}6} πα ΠῸσπὶ ἀη“. 

19. ΟΝ Ἢ μικρὰ τοῦ σωματος ἀναστασις ἔστιν ἢ μεταθεσις ὐτοῦ) ἐκ 

πτώσεως τὴς ἀαὐελγειας εἰς τὴν τοῦ αγιασμου «ναστασιν,. 
ΝόΡθα ἀν ΔΠΠΔουΙσαπρ (ον (ἰορσηον ον Α ἀΤου ΒΓ απο 65. Τ,6 1] 68. χορ! ον, 

ἄαθ᾽ ἀπβον [,6ῖ} πἰοιῦ ᾿τροπα οἶπὸ ον ππθυαηρ' ἴῃ οὐνναβ ἀπᾶτοβ ὁυ]ο οι, ὁθοππο- 
νγοπῖρ γῖο ἀἴο Τρ. ], βοόπάονι ἀαδ οὐ ἀὰθ (πὶ ΕᾺ]] ἀον ΤΠαζπο ἴῃ ἀπ πρέπῃ 
ον οἰπ]οῖθ ἀπῇ χινᾶν ἀποιςαηρθν αἰδοὸ Προνρο δ, γί Ρα]αβ. βαρῦ: οἶδ βοὶα 
δυξονυβίαπαοι" ας ἢν ἀπ ἢ 08 αἴ Α αὐονεθο! πιο’ ΡΠ θη. ο]Ἱ οἱ οἰ βαηλ ἃ15 οἷυ Απροὶὰ; 
οὲ βαρ πίομε: ἴπν ψουᾶδι οὐδ δα Ρβἔοοπ, 

90, . Η͂ κληϑίὴ ξωῃ τηρεῖ τοὺς ξωντας ξωόποιει δὲ καὶ τῦὺυς νεκρούς, 

Ἄγ ον ἀπο Αβίτοβο Ἰδπο ποῖὸ ᾿νκοπηθηῖβ, 0 (ἸΟΤ 05. ΠοΙρο: ,(ἀᾺ5. ἰδὲ δ5 
ΘνΠρο ΤΠ ΡΘα, [ Δα 5[ο οἷο.“ (1 0]ν. 17, 1) ροΟμποΝ πη, ἄον Το πὶ τπν οἷ Ρὸ- 
ΒΟΠΟΘΤΘ5. ΤΟ ται τὶν νὸν {πι ποβο χε ἀπ Ὀυηρ. ἀπὸ} εἶδ ᾿ῃς Τρ Ἅ]Π1Ὲ 
Πούθα σαῃὶ [ΒΡ Ρ0π. 

8]. “᾿ Ἐν επουρανιῶι Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν ορει διὼν τὴν ἀσώματον (Ὁ --- ὡνὴ 

εωριαν ευρηδεις. 
ἍΤ ΊΘ ον οἷπὸ σοϊβιρο Ποσίπηρ ἀπ ὐαμῇ 05. γον ο5. (ο5. Ῥδα]αβ: οἶΠτ Βοὶ 

ἄοι Βουρὸ ζίοη πϑΠ6 ρμοϊζοιπιποι" (Π|Ὸ}0ν. 13,95} ἃ. ἃ. πολιν ἄθπι βἰοα θᾶνοι, βοπάθυπ 
ἄδν βομιυχοπίοη Ηδ]6. ἄθι" ροίβεῖροι, κὔνρον]οβθη Τα]ζοπη 18. 

22, (». Δίωιραω τὴς ψυχὴς ἀναστασις ἔστι μεταϑεσις εκ τὴς ἐμπαϑειας εἰς τὴν 

τὴᾷ ἀπαῦειοας καταύτασιν. ᾿ τα τὶ ὍΝ - ᾿ 

Τπεμ 1 ἀοβοῖυο Το ῖγο. Πα βθοϊο ἀθν ἨοΙΠροπ 15. ἴηι 6] 10] πηη 15. ΒοΙιοι ἴον α1ὸ 

Ἰζπθομέβομα, ἄον Το ἀομβο μα σοι. οὐ μα] θη, ἰδὲ αἴγοι πιο ο}} πίολε σᾶπχ ν ΟΠ ΠἸκονήμηθι. 

28. 1. «ὐν «- Πληϑὸς τῶν λυγῶν καὶ τῶν παθῶν τὸν τὴς κρισεῶς τὲ καὶ τὴς 

προνοίας του ϑεου σχύυπὸν γνοφωδὴ καὶ, σκυτεινον ποίει. 

Ἐ) 5, πιοίπϑ Βοπιουκαηρ 5, 8. 2, 1 ἢ 

τῦο" 

τῦι" 



308 Ἅ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

εν μοὶ ἰκομβὶ,, ᾿νοῦ ὠμραϑι μὰ ον θγ μθουομο "5. Ὁ. «ϑομάδοβο ῥα. μοι 

εἰξϑμοίν ἐογομθο ον γοΐο μοὶν ἔγον ον κυ ἰδανν Δ Νλον [1585 το μι Ἰὼ 106) 
᾿ἰοῦν ἕο σοὶ δι ᾿ῶν οι, δοϑς, ονἹν ἰοβν μ}5. ομον Ὅλ. μον α.0. {|58) 

τοι 8. δον 5}} ἕῳ ΘΙΡΩΘ υκεσοθυ οδνὰἑ ςοξϑιρουν ἰού. ᾿ς. βλοσαϑαν ϑομν ἡ δΝ5. ῥο 

ἰμβϑω; οασ ον ἰὼ. λις. οἷο ἰδ Ο μροαθ μαι ῥοο. σοΡ Β κὼ φοο αομ δου 

Μοϑι; ϑαϑυ), ἰδδααο. βδβαῦο τξροδ» [αν . ἔσο γ}θ ἐθ ααο ψαϑοι. ἰμϑϑὸν ο δὶ 
5 ον ἰδ. μκὼ οοὶ ,5. ανοοὶ . κα" ἐὰν εἰδϑόρος ἰὼν ΒΚ ὦ σα, ὁμδο 
ἰδ αϑυ) ομαἴλο .-ο ιοἰο μὲ 5 ατδϑο ἰδιγαϑασδαθ λρυδδο ἔξ: Ὁ 

«νὸ ῤ βοος.. ραϑηο .}αῦ δα μὲς δο [κονλαν,, ΘϑδοΣ θαο ἰδθαο 
τον ῥόμαο ἰδ ΔΘ ἐὸ βραρὸ [5 Ὡς δ] εἰδδομθ θὰ ἠόμηο οἰδαλο 
" ἰοῦ ν ὦ οἰδδο ὠροῦσι» λαὴ . λϑμαο ϑϑαδι μοῦ μυσεθ Ἀν ϑέρλιο. μάκαθο 

ὁ τυ ΝΟ θῶ ἰοῦ οἱ αιούνδαο ἢ. ἐπ εἰ εἶρο Η" οοιαδος, δα «ἰωυ 

ἰ ΒΓ ΙΞᾺΡ θγ ῃς Ννος ὀμδεν κου ὀμδας δάσο, μος οἱοδυὶ μον Ἀν ἐμ. 

ὉΛΘ}} λασρο ὁ Ὡς οὐϑοΐ Οὐοοδαν ᾿οόαν. ἰμβὺ ὰΘ βαγαοῦ οὐ ἰυοΐο .᾽μ5 

ἰτοιο ἐμοῦ. ϑ λοι } ςοομδας ἢ) βοιασο ἰδϑοο οἷς μῦς (ϑομϑὸς. 

1ὼ} οἰμῆᾶϑ. δ σὗγδθο Μο ἰμυδλο ᾿ ἰϑιδννς οιαθρα ς(οοῦν 5. μοὶ Δα. μ᾽ ϑιδέβδο οἿϑὴ 
ἰανμόδροςςς, ἰδαλθ ὡΣ ἱἰδῳ δοο υμς μβο ἰδδα θιδο οεραδν 

μοβαϑ είν τἰὰθ ὡ ἔβαν ἰδ 9 ἰδδα -αϑἹ ἐμὶν ὡς ἡϑμϑο (599) ιοίο ἡ. μβολθ 

ἰδ ἔγϑιο .μοόι Νὰ... βου θα Νυγ ομυ οἶδ ο μβ55 καθ ρο λα 

ἰδ ϑαϑϑνο βουροο θαι ουδὲ 5. 5 ὧδ ἐῶν δυο . κου ὁμ5 μδοο [9 οὐ 

τό" γοι ῤθοο.. βοᾶ οοΣ Ἰμαθο δ ὅρον 99}. ἤβδαϑλο τας Νόοο μα 9. μῶϑδϑο ὀμπ) 

κοῦ Μ νἰδυρῶς οἷο μὰς α οὗλον «βμβαϑολο ἱμας ἰδιανλῦις, κο. ἰδϑαὺ ἐμοὶ 
Βο οὐϑανς, ον. [9 οὐρα, ὡδϑ τούλαϑον. οἱ ] . 915] .ϑοβ 

οὗν. οἱ [55 5 μὰ. ἰδ δ΄ οναλοι νος μ9]. οδς, μϑ᾽ δον θο Μο ας Ν450) 
ομαϑο οἱ Ῥφος ἰδυρῦνλος,. Ἀ. οὶ. οἰμδα μα ὅν θα, μὶ τῳ νδέϑο. 

τα αθϑο ἰδεμοὶ ἰόν θ᾽ λαϑδλο μὰς Β οἶδ ἰδος μθ μαςκαν ἐοὺ ᾿βραθοο 
Δοδ θοῦ {|9 .ἰδοΣ. Νϑο ρον αα ἈΒΣ τς μο.  μο οδ. ’ασα οἷν. 
οὐ ὁ 9. δυο μουν. οιϑολαδθ φϑ Ῥρο ΔΣ τρβναοοῦ οὔλϑιυο οδαυμοο 
λαιαα οὖς λο οβοαλος Ὁ ἵμῳ9 Ιασϑο [15}} ϑιμςς Θ 19. ΠΥ ΨΥ βοοῦ 

λαϑ αν} ἐμαὶ τἰδίυοῦ ἰδδαδου οιοδἑ ὐοὐν μϑκοου. (μυλοιο ρρραδον (α} ἈαϑαΣ 
δ. γα «α 9 [3ιδο} υϑο. τῷ ἰδ, 9 μα δνϑ ὁμδο ἰοϑαϑο : ἰδ θ ἐο 

τἰμάμθο μϑὸνα, ρον ὶν ἰοδὰ Ὡς οἰδαδασ ἰωδὰν ἰδαλο ϑιοδοΐγ ᾿υοὐΣ [9.09 
ΣΝ αλοΣ βοοῦς,  Νσο ΠῚ ἴωαδα .-ογχαν δ) Ἀπ ὁμῴδναυ ἐὸ μωρὸ 

κα ἡ .κα]ὸ οὐρα» λα ἰαοΝκ. ὁ. μδο δου [ο Ια αν. ὁμῶο βαραϑο 

μμν ἰοου :5 μοὺ μϑϑι. Ἶκϑο οϑ5Σ βοδθ εἰδασρβον ἰεϑααν οϑὅν μον ωὑϑοῖΣ 
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πο ἄὰθποὸ ἀπ ΕΟ Ποῦ γοὰ ἀοπ Τρ ἀοηβοπαῖλοπ εὔμποη ννῖν ἀἀ5. (ἀϑυϊολ 
Αοὐδοβ, τνῖο βοιοι μον αἴ ΒΎΟΨΠΟΣ οἴποη ΤῸ] ἸΠγον δέν θ 15. ΑΠρΌ]α. ον Πα] θα, 
ἰοῦ γουβέομου, ἀποῖ Π]ΟὉ βοῖπο γα ἀονθασο ἘΠ βουρα {ΠΣ ἀ(δ8 δἰποῖηθ 16 ΕΠ 
ἀδ85 ϑηχο ἴῃ ἀον Ὑ ΥραρΌΒ]οἷῦ πὦ ἀον. Οδροηνανὲ ὈΘρΡο ἴα; Βοβομ ον 5. πιο, 
Ὑ7ΘΠῚ ΠΠΒ61 Κ΄ππ ψῸπ] ΤΡ Ιβοῖ θη. οτρορὺ ἰδὲ ἀπ τγῖ" γοπὶ ϑαίαπ ρούν!οθοι. ἴῃ οἶ{16 
ον βοίβοιία τ οἰπίαββου, Πα μαθὲ ἰχ5 δ ονὸ : (ἄν ἀοἱέ ἄϊοβον 7018 Ὀ]οπᾶοίο 
ἴπτὸ γουπαπ, νγ6 1} β᾽6. πιο ρ᾽δαθοι, ἀδτηϊέ 5'6. πἴομε κὰν Ε]ςοππίπΐβ. Κὔπποι" 
(Ἱ ὕον. 4, 2). 

94, «κ᾿ ν- Οἱι πατερὲς λεγουσιν οτι οὐ τὴς χρισεῶς λογοι δευτεροι εἰσι τῶν 

τὴς κινησεῶς λογῶν. 

ἢν Οοάδηϊκο, ἢν ἄθη οὐ ὅα5. Ζοιρηβ ἀν αν ἀπ νὲ, ἰδὲ ἄδτ: ἀϊα ΤΘιτα 
νοτη ΡΌΓΘΟΙ Γοη (ἰοντο! ρα} (ἀοῦὲ ἀθὰ. ᾽ν παι μνγθβοπ βράθον, 1 ὩβοΠ θη ον. ἸΠ ποῖ 
οπύβρτθομοπα ἴπνον ΕἸ ΟΙΠοἱ , 485 (ἰδοῦ ρορΌθΘη παύδο. Τὸν ΠΟΙΆ] Αἄδπι, 6 50116 
ν ΟΠ 8116 Βέππηθη. Θ586Π, ΠῸΠῚΡ γῸπ Οἰπθπι πἰοπέ; πϑοὴ δ᾽ Τ]ορουὑθέππρ ἐγα ἤνη 
ἀδ85. φϑυθομέθρ ΤΠπ|611: (ἄα ἰθὺ Εχᾶθ ππᾶ 50118ὲ τνϊοᾶον Εναθ πτοσᾶθη" πἀπᾷ ΟΣ πχασᾶο 
85 ἀἄθτη ῬαΥδα188. ρο]αρ. 

95. .α. ΔΙιχρα του νοῦς ἀναστασις ξεὅτιν» ἢ εξ ἀγνοιὰς εἰς γνῶθδιν μεταβολη. 

Τουβ 6 (ἀοἄδηϊτα τνῖθ ἴῃ ἄθη νου πουρο Ποηᾶοι Ἱζαρί θη, ΝΙΟΠΟ πᾶν ον Τιοὶἢ 
ρα ἀσγοι αἰο Τ δα απ αἴ Βαβο πὶ (ἀ6]οΙ πη Θυπθαθυῦ, βοπᾶθυη 8 πο} ἀϊο 
ἄτοὶ Τ 6116 ἄδν 8616, Βορίοναθ, ζοσπ, Πρηϊυθνηρθη, ἀπ ὙΜῚ1: 65 ταῦ ἄθν Ταρομα 
μδ]ΐθη ραρθη αἴ ΤιοΙἀθηβο μα ἔθη, ἀαβ ἩΥἱΡ 6 Βα  πΙβοπθη Ὑ ΘΕ Ὀ]οπἀπαπρ' τ ]ά6᾽- 
βίβθη ὑπ ἀπβὸν ΗῸΣΣ ἴῃ ἄθν ΕἰυἸτοηπ πὶ ου]δποιιεθε τγοσάθ, σοϑῆ ἄδπι Ὑ͵οσίο: 
» 80}. δα νόπὶ ΒΟ ] ΑΓ ὑπ βέθμθ δὰΐ γὸὰ ἄθη Τοίθῃ δῇ ἀ10} ΟΡ. δυ]θποί " 
(ρ!ι. ὅ, 4); νρ]. δαοὰ ἔριν, 4, 5. 

6. ὡς τον ϑεον οὐχ ξῶρακχε λέγειν περι αὐτου οὐ δυνάται, 

Οοὐὲ ἰδὺ Ὁπου ον βο!] ον απ ἰκοῖῃ δβοιθρί καππ βοὶπ  Θβοπ βθίιθη ον βοῖπθ 
Ασὸ Ῥοβομγθίθθη. Π)λθπη .]δπιϑ πα 5ἰομέ ἀθὴ ϑίθυ ἄθηπ (ον οὐε ύσοῖς 1,18. δἰ6.) 
ἀπ ἀ6ν Ε]ρ. (ἀοῖβὲ Δ]16ῖη ον οσβομὺ αἰ ΤΊΘ θα. ἀον (Του ποῖ " (1 ον. 3,10). Ὥϊ8 
ἨΘΠΊραη, 18 στοῖπθβ Ηθυχθηβ 5[η8, βοιϑαθη θη πὶ ἀδὺ ΕἰΡ]τδππξηϊβ ἀπ ἴῃ 6Πὶ 
Γλοῖίθ, ἀδ5 ἰπὶ (ἀοθοῦ ἀπ βΒρυ ΘΟ ΠΟ ἢ. 6: ᾿ἤποὴ δαῖρϑηῦ, 50 Ἰϑμν ΠΠΒ6Σ ἨοΙΠ ρον 
ὮΡ6Γ811: (Οοὐὲ ἰθὺ ΤᾺΣ βοῖπο (ἀβοιδρ α πμβι θυ πη ὉΠΟΡ ΟΥ ΒΟΒΠΊΟΙΝ, 

27. «.,, Ο ϑυμὸς ὁ ταραττῶν τὴν ὑρᾶσιν ἀποτυφλοῖ ἢ δὲ κακὴ εἐπιϑυμιὰ τὰ 

ορατα ἀἰποκρούπτει. 

ὙΙΣ Θεέ σθη ἴον, ἡγοσῖπ ἀο ν᾽ γουῃούοπο (παρὰ τὴν φυσιν) ζογῃ πη αϊα γου- 
Βούοπο Βορίοστᾶθ, ἂπ ἄοποι αἷ Ξ'668160 Ευϑηὶς ἰδὲ, Ὀδβίθῃῦ, [ΠῸπη 88 σιθῦ οἰποη 
Ζονπ ρθρθη ἀδΔ8 Βῦββ, ἄδν παι δυοῖν ἰδὺ ἀπ 616 53.6616. πον νουχίνυῦ ὑπ 65. ρἱοὲ 
οἴποη ΜΙΔουπ ΠΟ Ποα. γοροι 6ἰ116ν Πρ ἀπ γοτριρ]]οηθη Τίπρθη, ἄθυ αἶα 
Ξ'6616 ἴπ Αὐΐθοραηρ; νουβοῦχε πα ἰπν 16 τ 8 Τὺ θη 18. πἰπηπέ. [ ΘΒ Ή81} βᾶρὲ 
οΡ: δΥ γεν στοηθ Ζοιη τπαϑορὺ ἀδ5 Ααρο ὉΠ, νορυῖνυῦ ἀ16 ὙΟσπαηὲ ἀογανί, 
ἀαβ 5ἷ6 45 Τύθομ!θ ποιὰ θοδοιθοῦ, Βομά θυ ΒΟΡΆΥ Ζὰ ᾿πσθτα ΟΠ θη. 65 Βα κίμπηρ!! ; 
ἰπ ἴπτὸν ΤΙ ΣσαΠρ' τηουϊεῦ εἴθ ἴἤτ θη Ὑ ΟΣ 611 ποῦ, Κοπηῦ ὙΘΟΣ 510}. 561 08ὲ ποῖ 
ἴτὸ Ετοαπᾶοθ. ΠΙὸ τυνἀουπα ἀν] ΊοπΠ Βορίονᾶς, ἃ. 1. 16 πίοι ἀδ8 ἩδΊ]5θπιθ οὐ- 
βέσοδύ, βοπάοσῃ τὰν α16 ΒΟ οαϊραηρ ἀον Τ ϊδίθ, νου 1}}} (δ ΚἸσμ θα. ΟΣ ΠΤ πὰ 
(ον ουπαη) Αὐρ απ γονβίδηδο; ἴῃ βοίπον Εἰξχίροη Βορίοσαθ ἀθηϊτέ ἄον 
ΔΙΘΆΒΟΙ. πἰομὲ ἃπ ἄϊα ἤθπο σχυ]ϊοΐχὲ ὑπ ἃπ ἀ(ἃ5. δυίονῦ ἀπ αἷθ ἨδΙ18, πὶ δἷπον 
Καγχοι [πιδὲ ψ]Π6ὰ, ἄθθοῃ Βίϊθαμπρ, Ταμητηον Το]ρύ. Ἐπ ἀοηκὲ πἰομὲ ἀᾶτδπ, τσῖο 
οι πα ΠΟ βοῖπο Τ'ὐ ἰδὺ, ἀαβ. δὲ δἱβϑηῦΠοι ἱπ Βοῖπθν ΗΙδχΘ οἴποπὶ ΝΊΟΙ 85. πδομήδρε, 
Ὑγ18. Β06161} 6᾽ σὸπ (61 ΠΟμΘ ΗΘΙ]ΠρΊκοῖῦ 18110, α16. ΟΡ ΙδῃρῸ οι ἀατοῖ ἀπδδπουπάο 
Αβίχοβο βίου: θοσαμνὺ πδὺ, ἀπὰ ἄθν. οσίροι. Θ118] ΔΗ ΠΘἰ τη ΖΓ ]]16Ὲ. 

Ψ' κϑ (ΜΜαχαιρὰ πνευματικὴ τι λογος πνευματικὸς οστις διμιχωριξει τε τὴν 

ψυχὴν του σωμοτοῦ κι! τς ΤῊΡ τὴς εἰγνοιας κακίαν αποχύπτει. 

ΔΙ πα! απρον ἃ, ὦ, 68. ἃ. ἩΥ Εε, πὰ διείαρυπ. ῬΆΠΕ- πεῖ, ΚΙ. Ν Ἐν παπὰ 18... 42 



880 Υ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ἕως μομ Ὁ. κα". οἷν. ΘΝ ἰγο δῶν, ομϑου 0] ἔρμο βοιδο τἰοδαν οοιο βιδον 

:ομδυ δον .39}}, μβαα; [.α δϑ.λο. οομί.. «ΝΣ δι αςς υϑῷς ἤοο ας Νο 

εὐμοίδαο αθιας. [γα δθ οοὴ ψαϑῶς ων ἃς τόμ ᾿ς οὐδοῦ οδαθο οἱ ἰγοὶ θιο 
τόν [τὸς κι. ὁ τΟ3᾽ τῶν ϑλο᾽ ὧὐἡ ἰγο “τον εκ, ἰμοδν αδο» 159] μδῦαϑ. 

οὐ βδδ ἢ. ἰα.55 μοῖο μᾳῃᾷὰ δᾶ ὡ μϑ ἡμωομο ἃ 
σον ττωδΣ 56 γ)ο ἰδένϑαν 5] ας κυθαν, ϑομοο ϑομδον  μυὅοι; υϑοί δον 
τα α, φαιος αὐ υὐμσο ᾿βοομο 'μὸο ροσοΣ :ςοομδωΐ (μού, ταν) 

μη» Ἀ»} 9 ἰδααδ }} ἰδιιδον.) ἐμὶ ἰδϑ ἰϑδύμοος ὁμδα ὐοὐγ ἰμβοο . το 
οὐνδς (9.6. μον. 6.4 θιλο ἰδοιιτ ὐδλο λοι, ἴδιας Ὑδλο οὔον κ9 μῦοι . κα νν  βδέρσῦο 

ὁδο κϑμος ἰδαχθ δὸ ῥαϑῦ. ἰδδιμον να Θ ἕως ἵνν υκοὺν ἔϑκοον λάβοῖο ρίϑοσον 

ϑαϑο ἰμαλιθιι, ἰϑύδαν ἐμ δδαϑυ κι 9 δας ϑο γϑ. οὗλο οδδν γ Ὁ οἰμῥοδμο ἢ 
Ιιοίαϑ» βθατς. ἰβα ἐκ’ οἰ ϑαϑὶ [κα 4.5... κὔννϑιΣ 199}. Ὅλο. Ὁ ὀϊδς μὸ 

οδϑαα δῶν οο πῶς κῶνομβ ΝΑ λυ ἰδυγαθαϑϑον [,5}} μϑδο Αγαϑδο βλάλάθοῦ ομὸ μ2} 
ερῦϑ αϑῦ νοῦ» ασια ἡ ον ἰγοὶ τς ϑ» ἰδ ἰὸς, ΝΘροσλλο : μαίνο, ἰοιδὰ, 

ἰκαϑαθβ :ἰομαν ὁο κϑαυομ ἦν ἐδιθοοιαδον ἰωἱ ς αὐόν βαλῶ ἰδοῦ οἶδα ο ον» [κ9 
ΒΥ ΡΟΝ ϑομϑοῦ μὰ οϑὴ Ἀδον κῦν ΚΘ}; ομογίθ οΣ αὐόνν οἠδαϊον, ὀμιρος θυ 
νοἱ «3.0; {ΠῊ ΨΟΣῚ ἰΝϑοιοθαςν οἱ μαι «5 δὲν βάλοι, ϑ ιϑίο ἢ 

ἰϑαιοο . βϑθο τ μα’. ἈΝ ὀμπ δ μκ.5 οἱ δεὶπ ὁ κἱ με ον αν 

μθ) αν ο.δ5 [ν μκ907 ὀιμαδιδο μόθον ἰμὶ τἰδιυοῦ ἰδδὸμοος ὁμμΐ «οὐ» 
! οὐ 5. 9: 'ϑοὶ. ϑδϑο ἰδαυυοῦ Ωρ ἰγομῶὺ μοὶ. τῶ ΟΝ 1) οοῖν. 5.6. 
αν, ὁμ ὧς μς ἰϑῦμο «ὐιοΐοο ἰδαλο δα ὦ ἰὼ ὡὸ μῦδοο 

τό3" μα. ἔϑξαγο μοέαϑυ [δασϑο βαρ Ὡῶς, ὁραλοο, μαχο 5. ῥὸ ὀΐα. βοιθο 19) αδϑοο 
κρϑϑΣ μοῦνος σον μον μϑο!, ἰδλλο μκλ9) βαρ} οομὶ “μο ον) 
εὐ κενοὶ μοῦο. ἰοδὰν ϑοδι θα, βιὸς αϑτν οἹ ἔδορος ὠϑιαῦνον δὲν ἰδϑνορθοΣ 
ωῶαθ 9 βλθΣ νὸς Ἀδάρ οἱ ΠΠΠΠ. βαλδον 30} - ᾿αϑθο οὐ ἈΔνο «ἢ 
θα ἢ) Ὡς οὐλθος κυδαροσιδοο θὶ ἰδαυυοῦ Πιρθικοο ἤγομθος βλκαᾶοο μεὅαθ 
οὶ; οὶ τΘομλ! υλοοα Β Λι19.5. ὀμθν Πέναν,, θ.) ον ἐδρθας. ἰδόκ λοῶς μὸν Βαλδν, 
30. ϑοίδιος ΝᾺ ϑοβν9 οΣ ἰοσοος τρδιοί βαλῶς ῥαῦρο ϑοβνο οὐδ ἰδιδο 
ἐμ τ μδον 99}. ὁμδοΐ; ἐαϑλθ 9ὴ ὡ μαυονμοΣ ον. τραλον ἰπμοΐ ον 

Ἀϑδιϑὺ Ἐς. ᾿ϑᾶοου οἰλμωθ ῥοῦ μὰν μοὶ ον «ον [κοΐ ο μααϑον ουϑ] οὶ μακϑδαο μιϑᾶλοΣ 
ὀιδδθο νοἱ βαῦρο 58 νος ὥθα τοῦς ρὶ ΟϑθΣ Νὰ ᾿μοδλο ασοὶ 
.5 Δ. ΕΒ μὸν βαλδον . ΘΝοΣ οὐ Ο κνοὶ ΒΞ. ΝᾺ ὁ ἰοιδαν 5850, ἰδ αοὶν 
βου οὐοῦ  κυτϑ) «ϑόμϑο οἱ. «ϑομδο 15.315} «οἱ μοᾶρου . οὐ μὴ. οσὐδι 

Ῥδ- ἰϑν αι μι μαμ5 μοὶγ μοΐο. ἀιοδϑο μνᾶν.ϑο ἰξοξθιαν μα ὦ ο μος 
ἣν ἰκοδομθο ὕλας ἰδανμο [Δαν ιν μϑον Νὰ ἰϑμοο μᾶνος ἰδυρϑν βοᾶρον 
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Ὠραίπηρ ον ΒΟ ΠΥ 506 116 : ἡ ποθὴ ἄπ ΘΟ χοῦ ἄθ5 (ἰοἰβίοβ, (δ5 ἀὰ ἰδὲ ἄδε 
Δ οτὺ Οοὐξοθ" (ἔρ}ι. 0, τὴ; ἄοπη ἀπνοῖ αἴθθο ΒΟ] θοπο Τιοπνο τὰ ἀϊο βθοῖο γοῃ 
ἄδφπ βου πα] ΟΠ θη Ἰλοριηροη ὅ68 Τιοῖθ68. σοῦνοπηῦ ἀπᾷ σὰν ΗὕΠ6 65 ἀαὔοη ογμβόροη. 
1)85 (οἰ οβννοῦῦ βομποίοῦ γοὰ 1} (8 10ὅ86. ἀπ αἴ ΤΠ ἸΒβομ οὶ ἐς νγθρ πᾷ σιομς 
ἴῃν 45. βᾶμχο ἤδβου. ἄθε α]έοπ ἡ ἄδιῃ δι. 

30. σ, ὦ. ἕβσπερ οἱ ϑεαται γενομένοι τῶν τῶν πόλεων καλλῶν ϑάμβωι αὐτῶν 

ἘΆΤΕΜΕΙ πατεχονται ὑντῶοξφ καὶ Ὁ ΨΌῦΣ ϑεατης τῶν του ὕέεου ποι ατῶμ γενόμενος ξπ- 

τενξι κιίτεχεται ϑαμβωι ἀρ οὐ ουδεις αὐτὸν ἀποσπιων ὄυναται. 
Τὴν [πΠΔ]0 ᾿δὺ ΚΙΆΣ ον οὐ 1} 510}. ἂς ἤθη Τεοἴποηῃ. 
80. ν-«-: Μἶ βασιλεία τῶν ουράνῶν ἢ τῶν οὕὐτῶν ϑεῶριι εστι καὶ αὐτῇ κατὰ 

τὸ ρημὰ τοῦ κυρίου ἐντὸς ἡμῶν ἔστι τίς δὲ ἐντὸς ἡμῶν ὑπὸ τῶν δαιίμονων κεκράτηται 
καλὼς εἰρηται οτι. οἱ Φιλισταιοι τὴν τὴς ἐπαγγξλιας γὴν κατεχουσίιν. 

ΟἾπὸ Ἰοἰπίσαιηρ [ ἄοε Πουχοπβ γοῦ ὁπ ΤΠ οἰ ἀοπβομεαΐέθη. ἀπ ἄον ϑθοϊο γὸμ 
θη Πϊπροθαηροη (6 1) πόποι, ἄπ 516. αἰ Πηρ ἀν ΔΓ] ἡϊολῦ οὐκθηποι, ἀἷο 
15 ἴον" αἰ Βπητη ΠΙΞοι θη. (ΠΟ ΠΠοἸ πη πῖββο ἀπ αἴ Ζα τ ἀρ ΒΘ ΠρΡΊκοΙ ΔῈ ΓΕ] σοι; 
65. Πορὺ ἴῃ ππβιθὴ ΔΝ ἼΠ]Οη, ἀὰ8. δὰ ὑπ, 510. σὶϊ ΟΡ ΚΘΠΏΘΏ, σὰ ρἸΔαθοη ππᾷ 50 χὰ 
ΒΟ ΙΠΠΘΠ. 

31. Ψ' Ὁ! Θυρεὸος πνευματικοῷ ἔστι» ἢ γνῶσι ἡ ξργαξομενη ἡτις τὸ παϑητικον 

τὴς ψυχῆς αβλάπτον σκεπαζξει. 
ΑΝ Βῖοι" οἵὲ οὐ οἶπο ροἰβτίρο Πουξαπρ' νοὰ Βπποπαίηροη, ἅϊ6 δὰ ζαρ. 98 

ΘΠΒΟΒΠΘθΕ. ΟἸπὸ ΑΒἴζθβὸ ἴῃ ᾿ὐν]τοπηὐμβ. ἰνὰ αἴθ ὥθ0 16. νὸν ἀθιὴ 5ῖ0 ππηρο θη 6 ῃ 
Βὔδβοι πίοι ροβο  ὑχέ. 

55, 1]. ΠΝ Πληϑυνουσὴς εν μιν τὴς σεβασμιας του ϑέου σοφιὰς εν οινῶι 

χαὶ ἐν υδᾶτι ἡ μιξις αὐτῆς εν ἡμῖν" τουτῶν ὃὲ τὴν ϑεωρίαν σπουδαιῶς ἔξητει. 
Τὸν Ὑ οἷπι θοχοϊοϊπιοῦ ἀοπ θΘΟΠον ἱπὶ ΑἸλομιίπ!8}} (5. Λ͵ αβ8ὸν ἀἃ5. Μὲ γβϑουϊαπι 

ἄἀον Τα. Ταροῖ Ὀοϊάθ. τυβοπθὺ χὰ ἀπβυθὴ ΗΘ αἷθ Δ οἰβμοὶν Οοὐνοβ, ἀϊο πῃ 
ἀθν Οεἰδβὲ δ5 ἀπβᾶθῃ ἀσχοὶι ΟΠ}. ΒΟ ηκῦ, πἀπᾷ Ἰζοιητηῦ χὰ ἄθν, 418 ὙΠ. σοι Ναξαν 
1ιλ 6 π, Ἰΐπησα. 

88. ζ. ς«΄. Οἰκονομοὸρ συφὸρ ἐστιν οα τὸ ὅομα ὁ ὑπὸ ϑέου πεπιστευται εν δια- 

κρίσει διαδιδωσι τοις συνδουλοῖς αὐτου, τουτ' ἐστιν ἐν τῶι δικαιῶν τοῦ καιροῦ. 
Τῖδβο Πραΐαπρ' οἶποι 56}. 866116. ΘΠ 10 χαρΊο᾽οἢ οἷπο ὙΝΙΔΟΣ]δρτηρ' ον 

ΤΌΡου, αἴθ ἄρῃ ἔρθῖθη Δ ἼΠ]ΠῸΣ Ἰθασπιοι, οὶ μ61 6 (μϑάθηραθο, ἰδ (ον Οοἰδὲ 
ὉῊΒ ΖῚ ὉΠΒΡΘΩῚ Η61] ρα, ΠΙορὲ 68. ἴπ ΠΠΒΡΟΡ ΠΑΠ, 516. συν οὗρι' ΒΟ] οῆν χὰ νο}- 
υγϑ]ίθη. 

84. Ψ. ὐ᾿ Ἢ περικεφαλαία ἢ πνευματικὴ ἔστιν ἡ πνευματικὴ γνῶσις ἡ τὸ τὴς 
ψυχὴς λογικὸν ἀβλάπτὸον παρατηροῦυσα. ᾿ 

Ψρ]. Κὰρ. 81. Ὅϑημ ἀπβὴὸ γοσπαμῆ νὸὰ Οἴθβου ροὶβἐϊρθη Τυυ]σθηπέπϊβ ππ|- 
ἸΠοἰάοὺ ἰδὲ, απ ἴπν κϑῖη Ἰσυθατη Ξαύατιβ ἀπὰ Κοίπο ζούζεσυθι οὔνγαβ Δημα θη, β[6 
Βομ ὐχὺ 485 Ηδαρὺ ἀν βθοὶο γον 8116πὶ βομδᾶθῃ ; νρ]. 1 ΕρΒ65. θ, τ7. 

δῦ. φ' τ. Εἰ τῆς λογικὴς φυσεῶς αρτος ἢ τῶν οντῶν γνῶσις εστιὶ ταυτὴν δὲ 

ἐν ιὗρωτι τοῦ προσώπου ἡμῶν φαγεῖν παρηγγελμεθα δηλὸν οτι εν τη τῶν ἐντολῶν 
ϑεου ξργασιαι τοῦτον φαγομεν. 

ΝΘΡθη ἄον Ποπύίπηρ' ἀ65 Βροίοβ 6] Πν ΟΣ πη8, ἀδβ ΪΓ οἶπὸ ἀὰβ ΤΠ οΥ 
αοροίο ΟἿ, αἴοβο ροϊβερο ϑρθῖβο τϊοὲ σρηΐδβθοι ὔηποη. Βυοὺ οὐκισε δὲ δὰ 
σοὶ Ανέθη; οἰππιδαὶ Ὀθάθαϊθὺ 65. 16 ψο]]Ἰζοιησηοπα ἘΣ Ἰτοηπίτιϊβ, αἴθ Κοίπθ Αβίζοβο 
6 ἢν Κοπηῦ, ἀθιοπ ὅψη 001 ΡΗπρβέθῃ. δύ, Ὑ81. Κρ. 44 (δηΐ. 11. Ζιαπὶ ἀπάθυῃ 
Ῥοχοίομποὶ 445 Βιοὺ 16 Εὐϊεοπηξηΐβ, αἴθ γὸπ ἄδπ νιθγθη (ἄπ. ΕἸ]Θπιθη θη) ἴθ Ὁ 
Ψίονσῖρ; (46: Οπεᾶινδρ β᾽ ηΠ6) ροβαιηπιθ]ν τὶ, ἃ. ἢ. 416 ΕΥἸτοπτἐτιῖβ ἀον ὙΥ 6] ἑαϊπιρο, 
ἀϊθ πηΐον θη, 16 485 δίδπηδ, οἰπρθβαπιιθ]ν τὶν; νὙρ]. (85. Κὰρ. 5. ἴπ δὲ 
ογβίθη (ὑδαΐατίο, [θ)Ὲ5 ἰβὺ ἀὰ5 Βτού, ἄδ5 οὐνγὰβ ῦ 6. βέθῦ 818 ἀν ΤΎΔΗΙς ἄον Τ]η- 
τη δρϑη (1 ον. 8), 65. νυν ἴὰ ΜΠ Ππθα. (Δ. 5680) βοβαχηπιοὶῦ πϑο} Κὰρ. 6 Οδηΐ, 1. 
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8383 Ἅ, ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠα, 

μον, α3ο5 [3..3}}} «οὐ Οοἰδαο οΩ 1δἹ «Αϑϑβ δο βδιοοα δ λιθϑ ἰγον . ὔλλονθο 
'δαθν σα, (ϑομ5 Θ,οῦ κ5 ββοδνν Νάσνονς, .ὖόνοο οοοὶ ιϑοθδα οὔναθ, ον 
99, γ᾿ αυθο) τὰ ΑΝ, ἰρβ. εοῖ.ς (οοομ οὶο : ϑοβλλαθν κα ϑλον ὼο οἷν. 
ΞΡ Ἀν. οὐδον ἰομο ἰκοῦθο σθ δα ιωοΣ το "οὶ ανις αὐδνν ρα ἐο μα. 

τό} ὦ Κ΄ ὡομίο τἰνούδαν,, θοῦ οἱ ϑαο α5) ἰδόδοιο ἰὥϑῷφοο ἔμ ΠΕ 
ον.Θ.5 ατϑὸ ἐρϑαύόδατν ἃ. Νλλο βλλκαϑον οὐΝδι μος, ιθο5 οἷο ἐὰ.95 αἱροὸ 
οοοι «.οοῆνικ οὐλδο ΜΠ δ. {}γ γογα ἸΒΟΣ Ἀν. σον. «αοορο αὐ Π. μολαο 
δῶν ας λαοῦ κρυμοῦ :ἰ}ολοΐγο ϑφηβαας μοι α βάσιν. ὥλοοο --Ξιῦλο 
:ἴλα,ο᾽ δὸ αλον ἰλαϑι ὁ ιϑοιῶ Ἄλλο! τἰομα. [9 αλιοομο μϑο βαοϑν «ομραϑοο 
ἈΠΕΞ ἰϑοομο ᾿χϑαθδαν οὐδ᾽ οἱ οοῦνον μγο}! νυν εἰλαθ δὸ οἷο ἐγραδ. ὁ καἰ 
μα δ᾿ αλ, .-3) ας ἐς ον Ἄαα .  αὰ5 ἰγιν ο λων ὁμοσοε ῥα. ἰκϑ5. 
Ὡϑοσϑιος οὐδβνιο  ααϑὸς, βκλακῶς. ραν ῥβλλλαθαθὺ οὐϑοΐν Ο ἰμιλοὶν οι οἱ ΠΕ 
δ με. βόρον , ἰϑθο οὐκ ον. αΘ ον [κα κου) μοὶ Ββυῤὰ. 
δον» ἰνοὶ τἰδώαυοῦ καυλὸς, σον ΐ οὐ» ΚΦ βθδο ον Ὁ μα 
τ |90 ἢ,» οϑοι τϑκο» μβοίδος βϑϑο οἷο. Ὁ ἘΜ μα ὺς] βαλλθν λοῖοαν, 
μοῦ) Μὰ οὶ υϊυυοῦ λα ϑλο [ον ἐδο ραϑῦ ἰδραςς οὐ γον [δα μοθο κα μι λλ]ο σοι; 
λαυαθν ἰμὰ ἰοοιυ τοι ῥιϑν, ἐλ ἐμοὶ « 78] ὐν ᾿ϑολϑ ὡλϑλὶ οδὰσοι κο «οἷν. 
ἐλοαιθδνδον 9} ἰοϑι οὐ ον κατ, βακς ββοθίο δ Ἀν ὥροῦ οομ μᾶλα» οὼ 
ὁμῷῦβ αοὐνϑλλιο δ. οαιας α δ ρο ΕΝ :--: μω-"- ὀδδδϑὺ ὧοἱ ἰδοὺ 

οὶ νι, ἰδ». ομου»; μας «ὔομαν. ἰσοο δ. ὀναοροίο κα. τϑιο μοὶ 
εὔμα δὲ δ. οὐ οἱ οἱοῦδ θα εδαθ οὐ ς Ανοδλο αδαλ }} δὲ Ὁ... μοὶ 
᾿βοοῦ ον αλαϑγλο ἡ ὁμδυ τὐϑιασϑλς ὥϑοοα, θαι μοοϑο. οδδομ Ὁ 

τα" κὸν ὅδ, ἰοομ ᾿αὐο. ὁμθῶν, α,Ὁ ὅμα ὁ μΑ. τὸ [Ὁ )9 ς μΑθῦ βρο φαβδιρὺ }}.9 
μυο ς μα ἐδνο ας κὐῶϑδλο μον [κκογμο ἢ ’ω, . ἐρ Σ δ ς 
Νωδο ἶδβμαο ὼς ἰμοῦδλο ὡο οο, ὠὐμαλο, ὐνδλο ᾿ϑιαϑν. [κ.} [6] Γ 
δο .5. [ακαα 8} ὡοδὶ δ. δώ] ΟἹ αλέομο. ογονο ἰδαδυυγο μλοο) οιφϑιδν α.., 
« βομρβαλ, βδαυυῦο ἰδδαυο δ μϑ' οβ νυ αῦ (οἰ ὥραν, αανοδδονς Ὁ βανιδι 
ἰαϑθῦοο. αλαο.. οι. οἷν. τῷδ αὐδὴν. ἰρϑϑϑ ἰοβον υϑιαυρδαθϑ Ὁ 
τϑι δα λοο πο  ἄβοος. ἂδο μίοημο Π οὐμα οδί Ὅλ.) οὶ [οἷο .ϑαο 
ααθδιθο ῥασρο ᾿5δαβςῷ μοι δὰ ομδο Αὐρο γϑ οὐἰθῦδαν ΟΝ δι κθ οΣσς Ἀφαροοῦοι 
19 οβμαν -οιαβιϑ βοσνον ἔὕροο Ὅσιος. θαθ. Νιβδσϑο βϑοο . δ ϑογὶ Δομϑβὶν 
λων μθαϑιδαο ἰΙαὐι3..9 οἷν. δας αν ἰμλο ϑαδα σοι. ὀῤμα ως ,.9 θα 
ῥάϑιρα αὶ 55. αδαδ " σους, ἀδο, ϑοςο ἔϑξος οδονιονμο μὰ. ὁμδοὶ οἰγαδιο. 
δι. δὲ δ. Ὁ ᾿ϑμογ οὶ, οιλαιλουβοο. ἰθιδν ὁ μκαθὺ βρο [να φάθι ὁβν29 
τϑο ο βμαο υδοὶ μὲ μὲν. μοὶν ἱκαι ὧς Θὰ» θμα μα γος μάλα) 
μιϑὸν ἃ δι ἴσομ μβαΐο μεθαῦο ομϑν νοι μιίοου οθνοαν ομοῦν, αὐ ἰοοι οἱ ανιοοομο 
Μομϑ 'ϑμ) το λαὸ ΙΝ ν [αὉ «μασι ϑον βϑμαγο μος ὠαρροῦο αὐ 
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860. «". ὁὲ τὴν τὴς ἐπαγγελιαὰς γὴν εχληρονομησαν πασιι δυνάμει τους ἀλλοφυ- 
λους στο τεινοαιτ σι" μήποτε 4. εν ἀὐτοιῷ γηθασυις παυδσηται τὲ ἐν τῆν δυνάμει αὐτῶ Ὁ 

εχπαστορευθμενος καὶ παλιν δουλευῶσι» τοῖς ἀλλοφυλοις, 

Ἐν ρὶθὲ οἶπο ροἰβείρο Τ)οαΐαηρ' ἰθπον Ὑογρίηρο {ΠῚ τπῖβ ἀπ τπλ πῦρ ἀπ ΧῸΡ 
όσβίομῦ, Ὥϊὸ πϑοὶὶ Ἰδηροπὶ Μ Π]Πιο πιπα] Τὐ προ, ροβιορε | πη ἀἶο ΠΘΒΟΙΙθπ πὶ βίοι 
πἱθαθνροκίπηρε Ππαῦθη, αἴθ πνΡ Ηθὺχ γομ ἀοη Τμοϊ ἀοπβομα ἔθη ροτοϊηϊρε ἀπ ἀϊδ 
5Β6Π1ρ 0 Εἰ ]τοππ πἾ8. (}}ν. σθυσόμηθ) ΠΆΡΘπ. ὩΠΑ ἡ σὰν ΞΟΟΙΟΠΡΌΝΘ. ἴηι ᾿πποτθη ρο- 
Κοχγητηθη 5ἰπα, ἀἷθ 50]16π ὰ ποιὸ 1 θθίρ' πγουᾶθη:, γον ἄδι βἰομδέ, βοθο γΟὨ] χα, 
ἀΔβ δὲ πίοι! {8116 (1 ον. 10,19»). ΜΠ 411ὸν ΜΙΒΟΝ. 5Ο]]6ὴ. εἴθ ἀἶο αἰ πιο βοηθη 
(ἀβἀδῃίτοη (65 Η οἰ πιπθοβ νϑυῃ] μοι; δἷ6 ρόθοη να ΘΟ] Ἐ} ππὰ βοῖπο ϑοθθαν δομί, 
ΟἿ 516 ὙἹθ]]6 1010 ᾿ἄἴβδιρ ὑγουᾶθη ἀπ α16 (ἀπηλαο, ἴῃ ἄοτθη Βοϑὶἐχ δἷὸ ἀασοι αἴ 
ΘΙ πραηρ' ἄον Τ απο οὔον. ἀν προ πούρούθῃ βία, βομννλοῖ τινὰ ἀπ αἴ Εν- 
Κοηηΐηῖθ, τγῖθ μοὶ ϑηβομ, δἰ πηπιῖ, 50 ἀα 5ἷο γνοὴ πόπθπὶ ἀθέου λα ΠΌΟΝ ἄοιν 
δίίηαθ ὑπὰ ἀδν 1) δποποι σοναύοη. ([ϑτ5. Ὀοχοίοῃποὶ ἴον ἅϊὸ ἄσνοι 1 γουπη ἐξο! τα 
απϑάθ, νυῖο ἴπ ἄθηι ΒΟ  νγονε : (αἴθ ἴῃ ΟἸν, σοίϑαν 5ἰπα Βαροη (Ἤν. ΠΡ ΘΖΟΡΘΙ " 
((ἰΑ]. 8,57). Ὑοπ ἄσπρη, αἴ6 ὅδς ἴθσϑὶ ἄθν οί η ποῖ ομρίδηροη. ΒΆθοπ, βομροῖθε 
ῬϑΆΪαΒ : ,6116. ἴθ] γομ ἤδποπ Ζιπὶ ΤΟ Β6 ἢ. ρΟ τ 1015 ΟἾν. πὶ οὰιοἢ) Οβία! σϑυγίπηο" 
((14]. 4, 19}. ᾿ 

ὃ 7. Ψ' τ᾿ «ἥγκιστρον πνευματικὸν ἔστιν ἢ πνευματικὴ διδασκαλια ἡτις εκ του 

τῆς κακίας βυϑου τὴν ψυχὴ ἀνελᾷει. 

ΑὍο 1ῖον ἰορὺ δου" αἴθ σ θη ηἾβν 916 Βοἀοαΐαηρ σοὰ  οΡρϑηροη. δὰ8 ἄθιη 
Ἐν] βθυ]θθθι. (1. ]ὰΡ. Α15. νὸν ἄθπι Ηθυνη ἄνγοὶ χίϊχ γου]δηρ, γουᾶοπ, βαρίθ 
ΘΕ σὰ Ρούγαβ, Ἃ6ν οἷπ ΝΘΠΒΟ ΘΠ ἤβοίου ρθυσου θη. Ὑγᾶ}: πΐπηπὶ ἤθη ΑἸὩΡῸΪ πἀπᾷ νιν 
1ῃπ 1π’8 βου, ΤῈ. ΑΠρῸ] ἰδὲ αἴθ βοιβιϊρο ΠΘμρο, ἀἴο βθ016. ἴῃ ὧδ ψορόπάοῃ 
Τὐπσαΐιο ον ὙΓο]Ὁ γονβο ] ποὺ ἵπΠπ, 16 ΕἼΒΟΙΘΥ ΖΙΘΠ6η. βῖ8 πθυᾶπβ ἀπ ὨΘΊΥΔΠΤΟΙ 
518 ΡΒΟΤΡΊΙΟΒ ἰπ ἄσα Οοὔίβοι (Δ, 18, 48).ψ 

88. «᾽ν Ὁ υπὲρ τῆς ἀπαϑειας στρατευόμενος οπλιξεσϑῶ ταῖς τοῦ ϑέου 
ἐντολαὶ ὁ δὲ ὑπὲρ τῆς αληϑειας οπλιξεσϑὼ τὴν γνωσει αὐτου καὶ ουτῶς εναντίον 
τῶν πολεμίων αὐτου ἐχπορευεσθῶ. ἔστι δὲ ἢ του πρῶτον ἡττὰ ὃν τῶι ] μηδὲν» ποιξι1' 
αὐτὸν ὧν παρηγγελται τοῦ δὲ δευτέρου ἐν τῶι παρεχπέσειν" αὐτὸν τὴς αληϑειας ἐν 
τηι διδασκαλίαν αὐτοῦ στε ἀρχηγὸν γεένεσϑαι διδασχαλιῶν πλωνουσῶν. 

Ἐν θΟΙΘμΡὺ πὴ ἴον" αἴθ πη ον νἀ] 1οἸι6 Τὸ ἀβέπιηρ, ἴῃ 6 τὶν αἴθ Τ οἰ ἄθη- 
Βομαβίθη ππᾶ ἄθῃ ΓΡΡ σα πὶ Ὀοδίοροη. Ὅν αἴοβο ἄορροϊέο Εἰ ἰβύππρ πίοι ἐνέρι, 
ἰθὺ οπθ ἄθη ϑοπαὺχ (6 Ταροηᾶ ἀπὰ (ον ὙΥΔΠΡ οἱ , ἀπίον ἄον ΗθνΡβο δε ϑαΐας 
ἀπ ὅον Ξπάθ. Ὑ7ν ἀἸο Δ 610 νου]αββοι Πα πἀπὶ αἴθ ἀπαϑεια χὰ ΟΥΙΔΗΡῸΠ ἵπὶ 
Κδιηρίο ρϑρθη 416 1,6 ἀθηβομα ξοη --- Βορίονάθ, ζοση, Ἠοίανὲ ---, 501] ἴα Ἐϊιβίπηρ, 
ον (ἀοθοίο (ἀούξοβ δπίθροπ; ὕπτοὶ 56. ἰοντῦ 6 Εἰ Π δ] βϑηη]κοῖν, ΜΠ|ἃ6, Τ)δπναΐ, 
Τῆορ6. γεν Πὰν αἴθ παίουσα ]Π1ο]16 ΛΑ] "οἷν ρόροη, βδἐαπῖβοιο ΤΥ] οἶν Κκἠ πιρ 
8011 ἀἴὸ Ἰὺν]τοπηηῖβ (τοὐίο8. 815 πὶ ἰβύθμηρ' δη]οσοι, ὰρ παπᾶ ΝΆΟΝΕ ἴῃ ἀον ΘΟ τς 
ππα ἄθη οτἱμούοχοι ν  ὔθυη βὐπάϊονομι, ἀϑππι πιδρ' ΘΙ γγ ΟΠ] ρόππιξ ρόροι ἰδ Εἰοῖπάθ 
δον ΘΒ οἷν ἀπβαίοοπ; οὺ ἄδυ!' αἴ Δ ΔΒ οἷ πῖον οπίβίθ!]οι ἀπ γον ἈΠ Π]6η, 
(5 ἴππὶ ἀπνοσύγατιξο ΡΓΠΠα πίσῃ ἱπ Τρ ρ]οδ, ἀπὶ ἀθν ΔΙΘΠβοΠθπ. οὔοι νοΡρίϊπρ- 
ΠΟΘ π ον 6115. νυ Ί]]6π γουρυαῦθπ, [π| Θυβίθσθη ΠᾺ]16 τνἱσὰ ὅδ ἸΚπιρίον Ῥοβιορε, 
ὙΘ:Π ΟΥ 616 (ἰοροίο (ἀοὐέος πἰομὲ οἰ ρῖρ οὐΤΠ]Π1Ὁ, ἴπὶ χσυγοίδον 1116. --- νγὸ 68. 510}} 
Ἐπὶ αἴ Ερκοηπἐπῖ8β ΟἿτ. παηο]ῦ ---, ΘΠ ΟΥ γὺ ὅον Υ̓ΔΒσ μοῦ ἀθθβον δρορομί, 
Ὧ6" ροβαρὺ παῦ: 11 υἷα ἄθν Ὅ αρ' τἀπὶ αἶα ὙΥ̓ ΔΒυ ο δ ἀπ ἀἃ5 16 θ θη“ (0 }.. 14, 6); 
βοίῃ Ηοῦσ τίνα ἀδηη χππὶ ΔΌΚΟΥ Βεαύδηβ ππὰ ΘΓ 86108ὲ οἷυ Ὑδίθυ ἀθι" ΤΥ ]ΘἾΧΟΡ, 
Ψ10 ἀον ΜΙ ΘΒΑ Π]Πϑπον πὶ. ἃ. 

80. σνν. Μη Κορ ἴῃ αἴθβοπι Ἰζαπιρο Κὔππου τὴν Κοῖπο σᾶμσοη Τδτ8- 
δόποββοα (οὐΐοθ ΟΡ θη ὉΠ ὁ πἰομῦ ᾿π!Ο]ρῸ ἀΠΒΡῸΡ Πὐ ΘΙ η] οἱ ἴῃ 8 ὙΧΟΒ ΠΟΙ: 

τῦμῖ 



884 δ΄. ἘΚΠΑΝΚΕΝΒΕΝα, 

ἰοδν) οὐνϑον ὁ μοὶ ἰλακθυβ τῷ μᾶϑηο ἰοὺ μα δὰ ἰοομν θα ἢ μας 
οἷν. κων Νοοὶ ὦ Ολο ὼ95 [ἰα κα. ||} αχο],ς ΟΝ οὐαὶ ει μὰ 

παν ἰμομ τκλνν -]κῷ οι ἐο οιαϑὰ .ομ [ὰ Λ΄αθαας. οὐ ἰμὴ. οἱοιβῶνν 
ας «539. [16.9.5 ομοίο μὸν. ἢ ἰοῶν . 1 α.ὰς να [πον οβλῖϑν οἶδϑωδο 

ἰδοιδν . κοοραροασος ἐξα ποιᾶσεραϑ σρῤαθο Ὡς ἱμαθ οἰοϑν ἢ ἰμομ, οο ας 
χὰ ἈΠ »Β  α.}}. μα οσο δο Ια ς5 δα" ἕλος 

3. ἰοιῖδαν ομϑῶς, σον ὡοὶ τβυμοὸς 61] μὰ αἷν (ϑο ἐα. τως ἰδβοαυ |᾿ϑο ὠὐχονς 
βοοβαθυ ἐρί τἰδωυυοῦ (μϑο ιν ς οοδοὶ οὐοῦν ῥα εαϑλὶν ᾿αῦ. αγαο οὐ» ἰακσα 
ομδὴ δ Ὁ ἐῷ ἰδ. [5ὁ. ᾿οῦρλον ἰοο σαν ὀμίανι, [ιοοὶ τῶν «Βακου 
Ἀν ᾿λοΐδ. νον θα ῥδι, κὸν ΟΝ ϑρ λον οἷα, μοῦ» ἰϑμα λαθῶς θα θοο 1.9 (ῥα ἐν 
μμδοδο ΒΒ ο ἰθσλος ἰδάϑω ὀβνο ὡν βοοξϑν ἐμὲ ὀμπ μι ἰδαυυοὴ 
μων μααομο ρα ἰδυος, 630}. ἰγοι τος μα αν ϑαῤ νεὶ αν ολ μϑϑὶ κϑὴ . Βα κοο 
ἐβαῤ σῦς κα μϑα οἱ ϑδν μϑὺΐ μα δ. μεωοὶ μονα, οὔνοῦ ἰοόν 
υυοῦν σον [υυἱ το φιλϑλγ μα9. οοϑηγο σοον; βάσιν [ω50}}, ᾽ ἰκδαϑον ομροδνβο 
ἕο οὗ λομ. ϑὼν δὼ ὀβν9 ὁ κϑο οἷς. α]9.. ψεϑοο οὐ ὁ ομαϑυ) μἐοὶδ5 

ολαλας 50 ἢ ὁδν9 δι. ομαΐαϑ οὖν. [ἡ :5 «οἷς οο᾽ νοῦ βογο ῥὸ οὐδ θ 

Θη βϑλ συ υις δϊο τἰδϑι ον βοιαν ορθ ον ὁμινδ.» [Πακον μον μὰς. μοὶ ὁ δνν εἰδοθορο 
το δ. ομγόοαῦ. ομιϑινθ απ ὁ ὁμυσῦΣ ἰμαϑο τἰθμ } λον... δάσο .ϑᾶ ὁ ἊΣ 
δωκ α ωοοςδᾶ. οἰασδο .βαο ον οἷα. αἰ9. μα 5 εἰο ᾿ἰβϑῥδνϑ κἱ ποδὶ 

165. Ἰϑαδν οἷς βὰς, οἷο. ξομαλοο. μλομαο τον δροῖο ἰμραϑα οὐλὴ) ἴϑ; ἰδ ὁ ὀβον9 ὁ 
ομαδαϑ οὖν. [δὲ :Ξ: ἰἶνο μλϑ βου Ῥτον εοοΐ; φομ οιαδ. οἱ " “ον ου 
:ατδθ οἱ ρμο ὡὸ ἰδαϑυ Νὰς {Ὁ} Ἰδϑιο κ μρ ἰοοὶ ὠϑιλλβον ΘΟ] : βόσδο 
ἰδοῦ ρο ολασλς 5. φοβνο ας οδαδόι» 59. οἷς μὲν. ΠΙααομθ μιοο ἰῥογα ἰμοο 
ϑῦϑι ὼς, σον αϑ μι5ὸ ἐ μοὶ» »οἷο οἰδυ ον ὁ ἰοοι μας. ἰμλϑ λαδοςθὺ ἐμυἱ 

ἰδϑαιν μοὶ - στο αοὸς ἰοον δὶ μαγὶ κῶς βοὸς ἰροδοον ἰμθκαθν θορόν, μθο αλος 00. 
οἰ  ακον υϑαὶ μοὶ ὡς φρο ἰθμαγο ἰἰαθο ὁμδωΐ ὦν οδμ .ομ5 οἱ ολομθ 

μι ϑγο . οὗκο ωλϑὴ μα’. λα ον, οἱ λον ἰὸς 9 μορϑ ομϑ Μὲ. Ὅλως ῥοἷ» ομναο 
ἰνδαα ὐἱ υ γο εἰμ υὐοὐγ ἰὕμομ μλϑ ἰμαρο οονν τάμ βομοδο δος 0 
«ἐλ «ΟἹ ἰδ οϑο ̓ οὐο 9 δα αὶ σοι ἰῥϑ)α. «9 ῥόμο Ι" κάθ. οἷν. κ ϑάϑϑοι 

Νείμομ δ ραθνιος μαόδδο βοομον υὐοὐΣ ον νος μοὶ ἰνδα μαθ ΒὰΣ 
υλοὶ 19 «οϑῦν Ὁ ἐὸ τφα Νυβοὶ φόρον Ὁ α ὁ μὰ ἰμο 
Ῥραϑδοοο μδομ Ἂς 60. ἰγ} βοὴ ὁμοῦ : ἰνδολο μα ϑον ἔλθ ἰανοςς, ὁμδυΐ υὧὐοὴ) 
ἐλούδάδον μ]. θα. ἔκ οι «Δα ϑο [3Ν 95) 90}. .Ὁ ἐκθον εϑοῖμας 
οἷον βομος ἰθδοβοΣ κῶν αθ μοὶ μα ὁο μαϑν Νιολἰν Νὰ ον υὔομϑο (αϑν μμῦνϑῃ 
ϑομὶ λον ολϑϑ κὰ9 τιϑοῖμας βραϑὶ ο μοῶγ ϑα θοῦ Νυβυοῦ «αυγίος. ὀμϑνρθο 
λῶν το μου) ᾿ς αρυυζμονς, ἐμ ὁγαθι οἱ ἔραν ὡὸ τμαλο οὶ ἔραν μωσὶν ἰδϑαν 



ΕΠΑΘΠΙΠΒ. ΡΟΝΤΙΟΤΕ, 885 

Ο ὕξου τύπος Π01}}}} κέκληται ε δὲ ΣΟΊ) ἐστι. πιτοασδτισιῷ εὐἀταΐγειοις τὴ λογικὴς 

τυσεῶς " ος δὴ (" ἐπιϑυμησὴν τοῦ θεὸ» αὐτὸ εν αὐτῶν ἐμόονκειν» σπουδηι ΤῊ» εὐὐτὸυ 

ψυχὴν παντῶν [ τῶν πιιϑὼν καωϑαρισαάτω. 
ον Βῖππ ἰδῇ ᾿]ὰγ. [πὶ οἴποπὶ Ἡουχὸπ ψ01] ὈΘαπυα ἰροπᾶδν. Το  ἀθηβομ! ἑοη 

δαῖτ (ἀοὐξ πἰομὺ πᾶπβθι, 65. ϑπῃ πίοιῦ πὶ Θοθθίθ ἢ ἸΌΠΟΡ ΒΟ] Προ 6 βοῖπ 
Ρϑῖηθ Δ ΟΠ πιιπρ᾽ βοῖπ: ἴῃ ἀθπ [)Θπη  ρὸπ ἀπ ἄθποη, αἴθ βοῖπ οθοξα μδ]ξοη, 
ὙΓΟμπὸ ον χὰ πγῸν ΒΟ] ρ κοῖς. Β15 ἴῃ ὑπ8 ΕἸ οἄθη ὑπαὶ ΒΟΟΙομναλο ἰδὲ, ὑγ ]]οὴ. νυνὶ: 
πομὺ δαβιῦτοιι πα δθβύοιιθπ το οἷο. 011 τηθίποη Αἀροη κοίποη ΞΟΠ] ἀπᾶ πποίποι 
ὙΠροσπ Καίποῃ ΞΟΠ] απ πιον. οὔππθη, 015. οἷν οἴποη Ρ]αΐχ {{ ἅδῃ Πουνη ἔπαᾶρα 
(ψ 182,2) βρὲ Ἴθμεβ θυ (ἰοὐίθα (ἃ. 1. Παν 1), Ἴθι Βομασβαπρ ἄθβ Β]ρ. Θοἰβέοϑ. 

40. ψ. κ᾽: Πνευματικοὸν οροβ ἔστιν ἡ πνευματικὴ ϑεώρικ ἢ εν υψει κειμενὴ 
εις μΜ ὁ ψνόῦ Ἀοταντησίες πίντ» τῶν πέξρι τῶν φυσεῶν λογὼν ἑπόπτῆς γυνξτιίι. 

Ἐν οὐἸτε ρουπιβ βοῖπθι" Πιξοπίίου. 16. βοΐ Βοἀθαξαηρ' ἄθ5 Βοιρθθ Τὰ 
ἄδπι ουίθ: ,11:0 βοίά ἄδπι Βουρθ Ζίοπ πᾶ] μιϑἸζοπηπιθη" (ΗΘ νυ, 19, 9»), [ὃν ἰδὲ 
οἷα Ξψιθο1] ἀ6ν ἴδον 4116 Κὔνρου Π]ομθη ΗΠ ΠΘὴ ππᾶ τηϑίου! 6] ]ὸπ ἘΠπαγίοῖτο οὐ- 
ΠΔθΘΠΘῺ ροἰβύϊρου Ετοηηὐπΐβ. ϑίθμη ἀΐα ΟΡ παη Ὲ τγίο Νοβο σϑιθΠρὲ ἴῃ ἄϊδβα 
Ἐπ Κοππΐη18 ἴη ον ὍΟἾκα οἰαὐνεῦ, Βοπααν 810. 4116 ροἰβεῖσο ΕΥζοηπέπιβ αν. ἄϊο 
Ναΐαγοη, ψῖθ Μοβ δαΐ ἄδσπι 5ἴηδι αἴ Ετθημ Π18 ον σονχουίθηθη ἀπ ἄδν χὰ- 
Καπροη ὙΥ οἸ ἔθη Ἰουπέο τἀπὶ 1ὰ 66. ΒΕ ΒΙ ΠΠ6. ἀλ ΒΕ 611, 

41. Ψ' . Ος τὸν πνευμάτικον χοῦμον εν τὴν τὴ ψυχὴς αὐτοῦ ϑεωριαι 

περιέχῶν περιπάτει, παυσέται δὴ πάσης ἐπιϑυμιὰς τὴς φϑορας, μέγα δὲ αἰσχυνϑησεται 
ἐπι τοιῷ ποὸ τοῦ αὐτῶι πεπριγμενοιξ τὴς διαχχρισεῶς μεὲμιρομενης αὐτὸν) πιισιν τὴν 

προτεραν ἀναισϑησιίων. 

θιῃ ἄαπτοι βοίπο Πομμ οἷν ἀὰ8. Τήομῦ ἅον ἘΡΙθη π15. δυϊσθρδηροπ ἰδὲ ππᾶ 
ἍΟΙ ἴῃ Ἃ6Γ Ἠβαπρ' αἴθ 50] ρ τοῖν ἄθι" πϑιιθὴ Ὑ7 61} ροβρσε πα τὰ κοῖπθι Ξ'6618 
ἄδθη ἀθαδη κοι 8π 516 οἱπροργῖρε παξ, βἐοηδ, ΘΡ τδρ' Βϑῖῃ ἴῃ ἀ6ν Ὗ βέθ οὔθυ" απίον 
θη Νϑηβοιθη, νοι τ 50] θη. ἂἃὉ πἀπα ἰτοιπιαῦ χὰ ΒαΠ; βοίπθ ψιάοῃ (ΘΙ οἀαπκοη 
θη. πἰοιὺ πιοῖν ἀθη ΒΟ ἐπα] οἴνοπι, 1 Ἰβέθῃ. πδοῃ. 08, πἰοιῦ παν | ἀἴο Τ᾿ αὔθη 56 108. 
ΒΟΠΘῚΤ ΒΟΡᾺΡ 416 ΕὐΪ πποραηρ' ἂἃπ αἰ ἐμ πονοη Ταΐο γοχβοίσθη ἴῃ ἴῃ ΞοΉδη,. 
16 σορη τη ερ6 ΠΟΡΘΡ]Θριηρ:, ἀ1ο {νπ6ι" ἀαχοὶν αἴο Τι οἱ ἀδπβομαίξοιι νον θοϊτε γᾶν, 
τηϑοῦ δ 1Ππὶ γον νυ ο. ΝΑΘΙάθμ) ἀΔ5. Αὐρο ἄπτοὶ ἅϊ6 θπβα ρϑυθίπὶ σε ἰδὲ, βοιδαῖ 
αἴθ Υπαμ πίθον Κὶὰσ, 445 (ἰοννίββοι ΠΤ ΠΠππὶ 8118. 5θῖπθ Βοπθηδίαἑοθη. γΟΥ, 
8. ΟΡ Ψ|Ὶ8 δἷῃ ὙΊΟΙ 8116η 1 ϊδίθη. σο  γδππὸ παὺ, 5ο τϑάθὲ Ῥϑῦυϊαβ χὰ ἄθηθη, 
ἄθποη ἀ16 Ἠοήπαπρ ον χα ηλ ῖροι (ἰϊίον ἀϊο Ααροπ ου]οποὶθοῦ παὐ: (ἰνὰ5. μα  οῦ 
1μν ἀδηη815 Εν οἷπο Ἐσπαομ  } Πόγρο 11} 660} Ἰοῦχε βοϊιξίπηοη τηϊϊβέ, ἄδυθη Επᾶο 
ὅοΡ Τοῦ ἰδὲ οἷο," (Εὔπι. θ, “ἡ. [10 Ἰβοϊη]ιοιῦ ἰδὲ αἴβὸ πίομε ἄϊο ΤῸΙΡῈ. νὸπ 
,»υδϑαθοταπροι", σγ18 Οὐὶρόποβ ϑομδπρέοῦ, βοπᾶθτῃ ϑίπ 8. τνῖὸ  υβο  ρ]τοῖ Ἐξ γγορᾶθη 
δον σεῦ πὶ ἀἴθβθμι Τιοῖθα. 

49, .ὡ.' 1 ΤΟΙρ πάθη βαρ ὁ, ΟΔΌΤΟΝ ἀπβον ΒΙΙοῖς Βοβομονε 116116 

ΠΡ σαπὶ βοπδποι (ον ΗΟ παπρ, πα ἡγοάινο! ππ56}" Ὑ ουβίδπα ἃ ἄον ΕἸ ΕἸκο πα πΐβ 
ἀ68. 86 ]1ρ6π Τήομθοβ β ΘΒ πᾶθυῦ Ὑ]Ρα; ΖΟΡΊΘΙΟΙ. υγοπᾶθέ δ βίοι σοραπ αἴ ΠΘΌΡΠΘΣ 
468 Ἰαβοῖπβ δίπουν νϑυ ΤΠ ρου. 566]6. 

Ο της πνευματικὴς ϑεωριαᾷ ποσμὸος ὁ ἐν τῶι νοὶ συνεστηκῶς εν ταῖς ἀρεταις 
δηλαυγῶς ὁρᾶται ἐν δὲ τῶι μετακλινεσθαι αὐτῶν διατελως σκχοτιξεται. 

48, “' «΄ Η πνευματικὴ οὗος ἐστιν εξιᾷ τὴς λογικῆς ψυχης ευκαταστατος εν 

ἢ, Ὁ ψνόοῦυξ ἘΘΕ.(Ἷ τοις ουΐι ὅὄυνίνται καὶ ΤῊΙ οὐνξι. τζυτιῦ} δ ΡΟΟΜΕΤΕΣΙ. 

Ὧ6π, εσ“ ἴῃ ἄον Βομν ἀοπίοὶ ον 815 α16 Τυροπάνγου κα ἄν ἥθοϊο. Υ δῆπ 
518 ἀπ. ἢ 6 πα σοι ἄοπ 1,6: ἀθηβο δ μοι. ρονοϊπιὶρὺ δὲ, σα Ἰπτὸ γ᾽ Ὅσα Ὁ οὐθπο ος 
πη βομδυῦ αἰ Πίπηρο ἄν Ἄ 01} τ δὲ ἴῃ βο]ομοπι Βομδαθι βορ, 

τῦᾳ 

τὸς 



880 Μ΄. ἘΠΑΝΚΗΝΒΈΠΟ, 

τοῦδ» ἰδομμο ρέϑουν υϑοδ τῷ τ ϑνολ οοοὶ τϑβλδϑ ἰδβδαὰν ἀοὺ - υνοὐν ο) 
165) " ἐμβαων ϑϑον φρκωθ ἰχῶν ἐς αον φοΐν . οἷν, βοὴν μδων νοὶ ᾿Ααϑοο τ} κῶν ο) λον. 

δρδ ὦ ἰοῃ) . οϊομ Ἄβλλο ιομοο ὡς Ναν βοδονν ἐκϑολομμθ ΘΝ Νὰ 
μον ὡὸ ιϑίο τ βλϑ ΘΟ ̓ς θδλο μοι ἰμϑορο ἰδαὶς ϑῦνϑ ὁο οὐ] Μωμυυοῦν εὐϑοὶν 
ἰδέέδλο [μον ομον ὡο ὀν, βὰς ὁ τ αθΣ ϑοίδοι. ὁδος μλϑαϑϑοο βδὰ οἷν. ας. -οῦν 
ἴμκϑο ον δέλου, ἱμοδδο μα ϑν μα ὕοο , ββϑαωο οὐϑὴν Ὁ ασρον. ῥουν ἰρ 
ὅ9). τϑ 008) τὰν τοασϑλϑΣ ἐμ} δος, Ἄα ομῖο κοῦ λοι Σ 
τϑϑὸ Πδλο ΝΙΝ θα ϑοο μισοῦν ολον «νον ως. στα 9 ἰμ οὐδ [οθα 
μαι ΐο Ἰπλαλῶνο ἰδ ὅν ο δαλὸν Ομωὰ- μ] ββρορθῶς ὧς υβαϑς, βαχα ὀΐα. 
ας δὴ ἰϑμαο :βυαδας ἰ᾿μαϑ ἔρμα ορϑῦ ὑομοο τἰμο!θ ἴμοςθ οὔνϑ ἐο μαῦ ὥὔϑλϑοῦ 
ματα οὔδοςς, οἰ. ἔβιμο :βάθν μὰ δνδολο βὼὼν αὐϑοιν μοοὶ [κ99] «ἰβα ΟΣ Ὄϑια 5 κ8 
ὩΘΊΝΞ ἰμλοῦ οἷο, ἴον ΝΘ βο «ο ϑιν» κοομα ραν» ἰκϑυΐο οἰδωωϑαλο ἡ δ λο κα 
ἰλαιυρον Πὰν Θομδνας ἴσοι κυ ςϑθο :χϑοιίοννμς ἰας. ἀὸ οϑϑὶ κκανἐθ οιϑο ἰδιῥκσν. 
εἰδαχον ἰϑμαγο ὡλαγ βαθὺ δο. ὀιδαδονδος, ὁ. τῴ" καθ ὀϑδιβο μοὶ 
ὁ ρϑαοσλοοςς ὅν ϑορσμὶθ μὸν Διάλοους ὀιίαα καὶ, ἰγϑαλο ἐλγδναθο ὁ Κλ ΔῈ (ο 
ἰαῦ τὰ ἐν κδορϑο ἰδ φὰς ᾿μοο οἷμα ιϑαλοας. Ναρςς 7 [καὶἱ ὀρὸν μϑοϊδ. 
ἰοῦ ᾿ς Θκονο δα μχο ἰοῦ νων οὐδ. ποοδνοὶ ἤβοαϑ ϑὲ ἰδαο ᾿ϑϑϑἥ 

ὩΣ ΎΓΕΥ οι κι». εἰ !ο α 6.5 ὧδ «ἰϑοῖν. ΔῈ9. οἱνοα. μασ 5.9 

Μὲ. Λαν ξδοιν Βναοῦ νοὶ ἔροαϑ θὲ νιϑιοδΐ οηιϑοῦο, [0 χν. οἷν. γ6.. «θα θιλο ἔς θιοΣ ὑβοῦος 
166. }}. μῥὲομμο μι λον ἐρο "; ἰβϑαϑ θὲ . ΝΣ «ον αϑ μοὶν [καοἱ οἱ] α9}5 

() οοι μαατο ὡ Ὡς ἰβοαϑ ϑὲ 90 ἰδ ὡ ἐλ. αο] ρον δϑο υοσιλοῦ 
δ ρο ᾿ ἰδεῤ ϑϑ μμϑο μϑΐαο ϑδῳ. οϑί ἰοῦ. «οἱ ΝΣ, » μμμ-«- ον 

5} ἰδομν ὑλθια ομαθν ἰοοὶ ος ἰλλλαλο οἷο μὰ. βϑοὶ «αρρὸς ἰϊοομξμο ον «ον 
ον νο, ον μὰς οδα 5}. κλρος, μθοα, μὲ τ οἱ ρϑν ῆν. τοῖν δι Μὲ «ἴββοαϑ 
οἱ Οἰοῖδα λοῦς, Θὰ ον δ μὰ «ϑοῦλϑ νον ὥσυςς οἱ μοὶν τοὶ ἰγϑιο . οιοοῦ" 
λον. 5, οοΐνοος, Θράνου,, οἱ αϑό θυ κ8ο ἰδ» κλαν ὡο μον ΐν . μιλοίς 
οι οοο τος δου, λοι. ιϑο. ὥίδο... [6.59 ἐο ιϑοῖν. ῷ}) σοῦ δ δϑ 

οἷν ελδβδος, κύμοο βϑιαο μλϑ μὴ. ὁμαῦ υοοδοὶν ἰλρονς, Θομν μεὅαθο 
ἘῈ τ ϑοιξααιος ἰδ οι. Νὰ λλο ἱδιανι, κλλυ μβοοὺς ον! οὐδνλθο δὰ λϑο ἈΠ. ϑομκθ δ ῥϑο 
τρϑϑν ϑομκοο ὅν ομοὶγ τῶδας "οἱ Μϑν δα το ἰδωϑιγ ορϑαθα. αὶ 
ἰϑομδωΐ (οοιβοῦμ ᾿ϑ ρα μ .[κθοι χα. οὐςς Ο μ5|ι.9. οϑϑὶ αὐνϑν δ λλο ᾿5}|.οο μα 
ἰμοῤδαθο δ ῥλοο. (ϑοιξα ακσς. {4 οομδοΐ ϑομαθ μι οἷο. αλϑν [9 ἰασρο μ58ο 
τὸς ἰοθὶ Ὁ.) μές ἰγομθ . ϑομὰ μον «τϑοῖς κξϑθο 5859. μτοΣ ἰδαβι 
κίλρβοο ἐϑομδοὶ [5 ὁ οοιδύμα θοῦ ὠομθο. ἰδαδο ἢ) ἰδέρϑὺ ϑμανο μος, οἱ μϑὰν 
ὶς αοο δ λο μ᾽ μϑα διὰ ἰομῖν γα. δ ο. ὡο.5 εϑομὰο  ἀο οα. μὰ. 
δὰ Γ ἴμεϑ οὐ τὸ Ομθοὶο τῦϑῆΣ μμΨ εἰϑοδίξϑν αν, εϑομδυὶ «916. δῷ) 
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44, “' " {δι ϑυμοα δριποντῶν οἵνοῷ κακὸς ἔστι τοῦ δὲ οὐνὸυν οἱ. ναδιραιϊοι 

απεχεσίναι χελευονται δικίιον δύ ἔστι τοις πνεσμυίτικους τ σιρους του ϑυμου 

διαπαντὸς ἀπεχεσϑαι, 

(Δοϊβέϊρα. Αὐβίοραπρ ἄν Βοάθαξυμρ (5. Ναβ νου πιβ. 1 ἴπὶ Α. Τ. [ἄν ππ8. 
ἍΝΊδ Ἰθπὸ ἴῃ ἰθσομι Ναβιυουβίαο Ἰκοῖπθη Δ᾽ οἷα ἐστηζοι ἀπνἔζοι, ἀδιὶδ ἴπσὸ Ὑ οὺ- 
ππη δῦ 101} πμ κ78}" ππα νου ἀπὰ ἴπγὸ 616. οηνγοι μὲ υνϊσ 6, 5ὸ νηϊϊββου ὅ18 
διοϊβυροι Ναβνίον γοὴ Δ]Π]Ὸπὶ Βῦβοη ἴῃ Ἰθνο. ποῖοι ϑἰαπᾶο (-- ΝΠ ποϊιββέδη) 510} 
ψΨΟΠ οση ἴουη Βα] θη; ἄρῃ ΟἹ νου σνῦ ἀπ5 Ηρυχ ὑπ νον πηϊτοὶῳ ἴα Ἐν το πίη 
Ἃ6Ρ βϑοῖα ἀπᾶ νϑὰθὺ 11: ἀϊὸ απο, αἴὸ ἩοΙσο. Βα θοι. ΒΟ] ]θη. 

45. φ' κ᾽. 0 νοὺς κεραλὴ τὴς ψυχῆς ονομαξεται αἱ δὲ ἀρεται τριχὲς τὴς ναξι- 

θαινοτητος αὐτοῦ ἡ: ἀπεστερημενος ὧν ει τὰρ τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ χειρις παραδίδοται. 

Εἶπ Αὐβ]οριρ' ΠΟΙ ΒΟ] 6 Ατὸ ὑσὶ νόυ]θν, Ὥ1ο ἍΝ οἴβοι. ἐο]6η αἴ6 Ξθ6]6. ποῖ 
ἴθ ΕᾺ Πρ το 1ἢ. ἄνοὶ ΤΌΠΟ: 16. ΑΠΙΆρθη. (68 ζουποβ, ἄον Βορίοσᾶθ ἀπᾶ 68 
Ποη]ζοηθ. 16 ππὰη ἀἢ5 Ἡδαρὺ ψ]Ο] ρου πα ο]ον" ἰδὲ 818 ἄθν σᾶηχο Το ἢ, νοὶ] 
65. 66." 5᾽έχ 465. Ὑουρίαμος. ἀπ ἈΠῸ ἄθη 1,61) ἸΘη]τοπἄθη ϑίπιπα δὲ, δὸ Ἰοηϊτέ ἄϊο 
ψουπαμ]} ἄθη. ραπχοι ΔΙΓοπβο οι, αι 0}} α16 ΠΗ ΙΟ αν. ΤΠπὰ νῖο ἄλς ἩἨδαρὲ ἴθπον 
σατη Τ]Ὴ  ΘΥΒο θα γομ ρον ἢ Ἡ]]1Οθη ΌΙΚΚο ἴοι μθ5β. Ηδδν ἀτηνγβ]]θ, 818. οἷπ ΖθΙ ΟΠ 6 η 
ον ἨφΙΠ]Ιρ τοι, α16. 510 βοιε χα, 5ὸ. ον ῃνρθη 416 Ταροπαθῃ 488 νορη  ρ6 Ὑ  Θβοη 
δ᾽ Κθοὶο νὸν (ον ΠΡ] στο πη Δ]]οηὶ Βύβου, ΠΝ 516. ἀθὸν ἴῃλὸν προπάδη 
Ῥοσαθθί, ἄδπη γον] ουνῦ 56 ἢν ΗΟ ΡΊτοῖς παπᾶ σονῆξ ἴῃ αἰ Ἠΐπαᾶο ἀοι" Πεπιομθη, 
αἴ6 1: Βομνουιηὔρου, τνῖο ἀδιμ8}8. θη Κίπηβοι, ὈΙθπάοη, ἀαβ εἶθ ἴθ ϑπᾶθ απᾶ 
Ιὐτ δ] βὐϊσ οὐ, 

46. ν" Ῥ’ «"- “Ἱρχιερευς ἐστι» ὁ ὑπεξῷ ποσῶν λογικῶν φυσξῶν ποὺς τὸν ὅὕξεον 

ἐἘ ΤΕ) τὴι (ἰὑτὸυ μεσιτξείι τῇδ τὲ κι ἐξ Ἅ[ι, τὴς ἀψνηνοιαδ αὐτιος διιχωριξων. 

Εν ἀοαίοῦ 488 ΗῸΙΠ 5 τοι ΟἿ, ἴπὶ ΕἼ ΟΙΒΟ] 1; ΟΥ δῦ πιο πδοὶὶ βοίπον (ΤΟ μος 
6. Ἠο]θρυϊθϑίον, νῖθ ἀ16 Ηρ ΟΠ του Ὀοπαπρύθῃ, βοπᾶουη [ Ὡ80}1 βοῖπον ΔΓΘΠΒΟΒ οἱ, 
νὴ] Ῥϑα]Ὲ8Β βοηγοι δ: οὐὐὰ Παθοι. πιο οἷπθὴ ΗΟΠΘρυΙ βίου, (0 τηἱδ᾽ ἸΠΒΤΘΙ 
ΒΟ ΟΠ Ποῖ πἰοιὲ τηϊξοιιρῆπαοη Εὔπηθα, βοπᾶθν ἀο᾽ γουβαοιῦ ἰδὲ ἴῃ 8]1οπὶ νὶο 
ψγΪν, ἈΡ6. ὐπὸ πα: (Πὺν, 4,15). Φρᾶδι τπθηβοΒ]οηο ἩΟΠορυΐοβεον νου ν 18 
Μοπβοθη Ροῖπι (ἀοῤ κα! οπδίθ, τπᾶοπὶ ον Ορίον. Εἰ ἅ16. Βϊηᾶοπ ἀανθνϊρε, τγοῖ] ον 
ΘΌΘπΒ0. βοινδο. ἀπ αἰ πα !ρ ἰδὲ. 5ὸ πα ποῖ ΟἸν. πΐομν πὲ Β.01χ 5ιοῃ. βο]ρβὲ 
Ζι ΗΟΠΘΗ ΡΤ Ιοβίου ροηιδοιῦ, βοηἄθυιι οιπρῆπρ ἀἃ8 Αὐτὴ νοὰ ἄδπι, 6" χὰ ἴμτῃ 
βαρίθ: (αὶ δὲ πλοῖι Βόμη, ᾿ιϑαῦα Πα ]γ6 1οῖν ἀἸ0}} ροχθαρε" (ψ 3,1); βοίηου ΜΙ αβομ πος 
ἀπ6 πἰοιῦ βοίποι Οὐ Ποῖ δ Ἰκοιητιξ ἄὰ5. Ατπὶ σὰ. , ὰ' ΠΟμς ΠΡ 8116 Ὑ Ρπαηένγοβοι 
Ῥεὶ οὐκ ττῖο ρ βου οη βύθιδ: 00 βιὑχὺ χὰν Πθομέθη (ἀοῦξοβ πᾷ δι} Τὰν 
ππ8" (Βὕπι. 8,4), ἃ. ἢν. οὐ Τύρου. 8116 Αἰ ου πα ννθβθα, χίθμξ 5[6. 1 ἅϊὸ ΗδΠο, 
᾿πᾶοπι ΟΡ βἴθ νοπὶ Βὕβου ὑγοππῦ ἀπ συν Το πηῦη!β Ὀνὶηρὸ ἀανο] βίη Ῥγδάϊρε 
πη6 αἰ (ἰοθοίρ, αἴθ σὲ ἀθν ᾿ζίγοθ, ἀδυθη Ηδαγὺ ΟἹ ἰδ, σορθῦθη Πιδῇ. 

47. 5». «. Τιμωμὲν τοῦβ ἀγγέλους οὐ δια τὴν φυσιν αὐτῶν αλλ δια τὴν 

ἀρέτην αὐτῶν καὶ λοιδορουμὲν τους δαιμονις δια τὸ πληϑος τῆς κακιὰς αὐτῶν. 

δῦ ρόροη αἴθ Ἰκοῦχονρίβοιιο Γοίπαπρ ἀον Οὐ ροηϊβέθη, 46 ἀϊο Πϑιηοπθ νῸῈ 
Ναΐαν. υῦβ σοβομα δ υγρθα. πᾶ ἀϊ6 προ ] Ὡ86}} ἤτοι ΕᾺ116 ΕπιρῸ ] σϑισουᾶθη 
ψᾶροη. Νοίῃ, 616 ὔπηρῈ] βιπα ἄπτοῖ Προ ἔγοίθη Δ Ί]1οπ 61 ]Π1ρ ἀπά β᾽πα πἰολὶ 
ΒΟΙΆΙΙΟπ ἀπᾶ α16 Πἤππηοπθη 5᾽πα οθ η Ὰ}15. ἀπατοῖ ἴπγοη Ττγθίθη Δ 110 Ὀῦδθ. οροη 
ΤΟΥ ἀαχοῖ. ἔτοῖθα Ἐπιίβοι]αθ ουνγοσῦσποα Ὑ οΥὑ  ΠΙΟ Ϊτοῖθ, ποῦ νγορθα 1ΠΓῸ} 
Ναΐαν, ορθη τὴν αϊθ Επηρ6]; ἄθηῃ ἄδηπ τ βέθῃ. τσὶ ἀπο αἰθ Πδιηοπθῃ πη 8116 
γΘΡΠΌΜΕ ΟΝ (ἀοβομῦρία οἤγοη, Ὑ7681}1 βἷθ ἴθτθι" ΘΟΒΌρ απηρ' πὸ ραὺ βἰηᾶ, 50 
ΒΟΒλξ ΘΠ χὶσ ὅποι ἴα Πϑπιοποη αἷσι πορθὰ ἰἤνοῦ Ναίαγ, --- ἄθηπ. 8169, τγχϑ8 
Αἰοὐὐ ρβο θη, τσ βοὴν ραΐ ---, Βοηθνη ὙγΘΡῈΠ 1061 Τὰ ΟΒμοὶῦ, ἀδῇ 518 ρορθῃ 
ἴπτὸ νοῦ (ἀὐοὐὲ σοβομα θη Αμ]αρα 5ἰπα. 

Αὐμβηδίππρθι ἃ, Κ. 68. ἃ. ἩΥ155. κὰ δἐεῖπρεπ, ΡΆΠ.-πἰδε, ἘΙ. Ν', Ἐ. Βαπὰ 18... 43 

τοῦ" 



888 Ὗ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

εἰ εἱοῖὰ δῶ υβαλας οιοδυί οὐοιογαλδνον ορϑν Νὰ ῥλοος βμλλαϑον οἰ 9 τλυῶῦ 
τοῦῦ ος ΚΥΡΔΆΔΟΣ ἔχοις οὖν Ολαξιαραιτ ᾿ρρθϑο ἰϑῦν  ὠαλλλο ἄβιοας. [οοι τῳ 

οἱ οἷ». κὐτσξῶς ἰμῳεϑ θῖν,» --οὐἷϑ »» οι. ον ὁμ δου Οἱ [τς τῶν μἌι͵ιτῶδ 

ἰοὼ ἡ) . οἷ». τοξῶ ᾿Ξ ολααυ θ᾽ βλμδθο “ον δ μο μος εἰ οἰ] 
ἰδϑϑδο ἰϑιῖν Ἀϑ. γάςς ον κα ξ οι θι5ν γαλῖνον αὐθϑῶ Β] τας ον βαλλιας ἔμος 9 σον 
ὧθ ϑμ5 βανς δυϊμαλου δ λὸ εἰσί ἰμὰς Ὡλουος δοο ανς, Σομθο  μθῦος ομδνοσ.}} 
!5.οῦνο μαπος, οοοι κινεΣ δι Ὡς οἱ ρον Μ᾿ ονο, οἴσς οι 

μδιοβῺίδωδα δ λο δ᾽ εἴδρος οο Ἰοίο)ο απο λὸ νο. Νύλαυμο οἷς ς Κλ ϑο ον 
μαϑν δλιο ολαδθο, οἱαδυ δ υοιθ ἰοῦ ἢ «ταῦ κε μίϑοιο.. [ δι ϑ μμωο 
ΚΒαὶο λϑὴν [α} Ἔδλνο ὀμπ ογοδοίο τἰ1α 9,0. ἐμὰ Νωΐμαθοο ἡ βα.ο) θμ5 
᾿ϑῖοι ϑίο .ἱ οἰδραϑ [Δα α.5 Δ μ] εἰρο " ἰββν βροι σοὶ. ϑιοδμὶ ἰὼ ἰοιὲν 

φϑλαμον 9. οοδ ἰμ5 ἰορν 15 θα ομο θγ βγόομδν, . θιαϑο οσυοοῦοι» ᾿ἰϑμαα. 
τϑϑοϑ ἰδοὺ ἰοδανο υ ἰδ ρνς ὡἱϑ μας μα) μερὶ, λομανο σον ἰδμθ ἔμϑὺ μοίραν, 
ἰδῶ ἰμω ῃᾳᾷς μϑυ [πῸὶ σον ρωϑ νυ ρω κ Η] ἰοῖν Νέον μυδοὶ μα. ἴον «οὶ 
ΜΕ οἷρο αὶ ἰμβϑῦ ϑρογ οϑις ὠοιοδ,ὶ σοὶ ἰπρὼ μα. ἰοίδνν . ϑλνο «ϑοῤοα. ἰδέλονμβο 
τς δΝολοο Θοηαῦν.» μα α, ἰοῦ. αϑ λων ορθο ἰγιαν μκοὶ .ἰΝμθαϑ [να ας οὔλ9 
ἕκαςς ὥ κδοῦ5 αὐλοῖς οϑαοο : ββϑλδσ ἰδ τϑῦϑϑ οοΐα. οὐϑοϑ 6.5 δ ῷ 
μ᾽ τοῖς μὲ οἱ ρϑᾶς ἰδοῦν, βορα. ὡπὶν. μοὶ οον μαι [5] οἱ τα β»ρο δι. 
ὄμοου εἰρλοςϑο μϑϑα. »εο ὡὼ ἱδια.κο αν Ὁ. ὁμφαλ ρα λα .ομα)γο 

τ6η"} δασὺ αῦῶος, οἱ, ὦ οἱ. ααιολὶ Ῥροβῳ Ῥάας ||) μβαᾶας } μμδοι «οοὐλ.5 κοὐδῷ 

υᾶ9 μϑλοι ιϑίο [κα ΐγο. δμαν -θιϑιθιλνο οἱ μα γα οὐοὴ» ἐϑῖςς "ο᾽ νοι» ἰδδαοο δυο 
ἰτέον βοομο μὸν, αν «μοὶ θυ σις ῥο᾽ . «(Ολνροῦο οούλος, κα ἄβα ἰδωϑα) 
μος οἷν Ἄβαο ,9 εἰϑοοι ομραν. ΜΥΝ 30 ἰνᾶςς δον .8}} 8. φαΐ ἰοδὰ οὐδ 

φόδω οὐδὲ ἐμροΐ ᾿θιῦν ῥϑραο ἰκωδιρλο οἰο [κυϑὶ αἱ ταπα ἤομ χϑ ϑοβνθ Ἀδν 
ἰβοδ ἐμὸν ἰβφοοο όοδιο βϑᾶχο ἱδνβδ9 δμοΣ, ἐμοῖο ας ἰδε5 ἔρις 
τϑλο μΆ)9 ϑαΐο μᾶδα, ρρο ὼ ἰδανμο αδῦν κα. ὀμγαλίνος μοὶ ἰδναυρο 
Μορβ ϑιοδεΐν καὶἱο ἰγδςς 9. Θοοὶ τέο δέομαι, Βὶ «θ᾽ τ ὀϊξδορλαον ἔμ δ ἰδόρθονς, 
ψρο "}» δα ἀῶ ςοὐδθ χα. ϑμϑον δὶ μοὶ ἰεθο ᾿βῶδϑι ορμο ὁο ονοδυὶν 5 
ἰμϑ ορβο μὶ ἐομάθιν ἰλορτν ἀϑαλολὶ Ῥῃϑ! ὦ ὡρᾶας 8} βαλας » μὅοι .οοΐν9 
βοολο ἰκκο ὧὐϑ οἷν. «ϑομδυΐν Ο ᾿5] κι. μὸςς μ᾿] μρο «ϑουδο  μαγαοΣ υο μϑίο 
ῥα νμθ λον, μὲ ἰμὺ μας ὡς Οϑμὺ ἰορν α δον» ἰδμυ δὸῦ οο τῶϑ μάλα [κ᾽ 
ὉμΚΘΣ : μοίδον,, κὰν ξλαϑον ὡϑοΐν αα ὦ5...ὁ. [μος ὁμδνυ  [κϑο ᾿γο) ιἰϑ . οδϑαϑον 
.οδοδο ὁμδω μα Ὡς ὁ Ἰωδς βοο μοὶ ἄδιραν. [οι ιοο.. ψϑἰ ϑ: ἰοδν 
τοῦς ον ἰαδοὶ. οἷς οοὴ ἰοιδν ΔΧΩΣ φοδος Βοος, οσαμο μς οαρασοὶ Ἀ.ΘΣ 
τ ΟΣ ΥΨΤῪ «ἐἀὰ. ᾿ϑομβ τς Θμοο Θομθ δα Ὲ.5 οὐ ἃ τ Βα ύβοο 
ον βογαΣ ΘΟ, ὦ λᾶς γ5.ἰῃοθ οὐλλο ὀρ μαθδοσο μῦν {πούδιον δος δόνι 
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48, ἰ. «. Εν εστι σῶμα ὁ ὑπὸ παντῶν προρκυνεῖται τὸ τοῦ Χ., δίιοτι ἐν αὐτῶι 
μονῶν ὁ ὕξος λογὸς σωματικῶς ἐνξῦτιν. 

ἘΠυ Ῥοϊ]ομιϊβίου ρόροῃ αἴθ, αἴο (οὐύ Τιοϊ ἀ θη Πρ ἴτοῖα [ σαβομνοῖθθη. πἀπα αϊθ 
Τη]τασπαύϊοη (465. ἀναλάμβανειν τὴν ανϑο. φυσι») ἸοιρποΙ πΠΩ͂ τπ8 Βομιμξμοη, ἈΥῚΣ 
Βεὔοξαπ. δἴπομ ΝΙοπβοίοθι ἐπ. ΝΊΟΙ 815 1101} θδίθη νγη" 1 8ῃ, ἴῃν ἘΡΟν]οΡ! 6 μα 
ψῖσ ΟἸν. νγ 6 1] δὲ ἴῃ βοίπον ΔΙ ΘΗ ΒΟ 61} ΙΘαβοἢ ἰδὲ, δηθοίοίοη,, τη ϊ βέθη υσὶν 166 
ΜΘΗΒΟΙΘΆ]Ο) Δηθοῦοη ; ποτ, δ᾽ τ] ΔΙ]οἷπ ἴῃ βοίπου 1,6] 1 Π]τοῖ δ ἀπρουοῖοι σὰ- 
ΒΊΘΙοἢ. τὴν ἄθπι Πμορὸβ (ἰοὐἑ, (ον 1Ππῃ τοῦ 510} χύγθοὶτς θὲ ΟΠ ΟΠΡαστιηρ' γουραπᾷ. 
1)ὼ ΤιορῸΒ ὑγΟΠηῦ 1η 1Ππὶ ὙΥ18 1 οἴποηὶ ᾿ΓΘΙΏΡ6] βοῖῦ βοῖπον ΒΠΔαπρ ἴπι Μαΐίου- 
161) ῖ8 πὶ αἴ Ἰν ρκοῖθ. Φοπθ, αἴθ. αἴθ Βυπάοβαᾶθ πὰ ἀθη « ουτιβαίθμπιον Τ᾿ μΙθ6] 
ψοΡΘμρίθη, Ρ 686}. αἴ Ὑ ΘΙΌΠΡΠΗΡ' πο] ἄθη ΤΙΠροη, ἃἢ 510}, 815 Τιδᾶθ πι 818 
ΤΕπιρο]ρο)έϊια 6, βοπᾶθι γ0611 αἴ. οὐ ]16116 Ἡαϊοβυδι ἴῃ Ἰπποη πομπέθ. 80. θοδΐθη 
ὙΠ ἀ6π (Δοὐύ ἴπὶ ΘΙ Ρ6] βοίποι ΜΙ Ομβ μον ἢ, ππὰ βοῖπο ΓΟ Βοος, το] ἘῚ 
ἴῃ 1} ὑχῖθ δἰποπι Π θη }061 γγο πΐ, νου θηπάθη πλϊύ 1ῃτ απ οὐ], 

49. 1. Θεὸς καινὸς (προσφατος ὃ Ψψ 81,10 οἴ, ΤΠοοα. 6οο]. 11}. 4,99) ἐστιν ὃς 
χτιξειμ τι οὐ δυναται αλλὰ μεύότος ἐστι κακίας ἀποκεχρυμμενης, 

ΗἴὸΡ ἹΔου]ορὲ 6. 8116 τηῦρ]οιοη Ἠδνθβίομ, αἴ Φαάθη, ἀϊθ πτοὲ 8 ἄθη 
ΟΥΙΡῈΠ (ἀοὐξοββοη ρΊαθροι, 616. Αὐίδπον, ἴα 1 ΠΡ οἷ ( Θβομῦρ! δαβράμθοι ππᾶ 
8116 αὐὔσοη Εοίπᾶο (ον ΙζΊροΐο, ἀἶἷὸ ἢν γον ψου οι; π ΤᾺ σὲ δἰπθη πθαθη (οἐἱξ 
οἷπ, 65 βίην ἄθοΐ ρ βομυοθοι. ,0 5 οἰ οὺ πὶ οἴποι (οὐ! (Ποπὲ, ὕ,0 δἴο), πὰρ 
οἴπθα πίοη (ΜΠ 10,11). ἈΠῸ οἴποιη τ 6 }]ρΊ]οΠου, Δ οσἕθ Ὀνϊηρὺ 6. 810. 8116 ζατὰ 
ΘΟ ΘΙρθη : οοἷπ πθπθι" (ὑοἐύ ἰδὲ ἀν οὔ": Ὑγ16. χὶ Β. ἴθ. τ} ] ΠἸβόθθη ΠΕ ΟΠΘΗ, 
αἴθ ἄθη 5 ΟΠ δ ρ ουπιδιηθη 5101} 5.61} 6 ἀπ 510}. νὸὰ ἄθη ὙΟΥθΙὁπᾶθέρθη ϑηθοθίομ ἸΆββ η, 
1π16Π] 516 586. ἴπ| θη θίτηθη την Δ]Π]ΟΥ]οἱ Πὔβοπι δα 16 τἀπὶ 1θᾶθιι νορᾶθυθθη. ΤΠ) 6. 
ΒόΌΒη πᾶ 81165 σοιηδομῦ τνῖθ ἀν γ᾽ αἴθι, Ὑγ10. οὺ' βο ] υ8ὺ βαᾶρθ: οτηπθίῃ Ὑ αίον. βομϑ 
018. 7οὐχύ, ἀπο} 10}. ΜΝ] βοῇ οπ οὔο.“ ({ 0}, ὅ, 11). 

ὅ0. ἐ. . ΜἭονὴ ἡ ἀγια τριὰς πρὸ τῶν αἰωνῶν προρχυνητὴ υφ᾽ ἧς υστερὺν 

πῶντα τὰ οντὰ τὰ τὲ ἐυσωματα καὶ τὰ ἀσωματα 1 εξ ουδενος συνεστηλχε. 
6 Ια. θονγαπάθυπονγονίο Δ ΘΙβ μον ἀϊοβοβ ΔΝ Θυσσθαρθα ἀθ5. 1], (Δοἰβέθθ, ἴῃ ν 

Ψυραμᾶθ ον 411} 6 16} Ὑ1ὸ ππϑοῖῦ οΓ. ἢ ἢἶθι' τέ ἐσ πάθη ὙΥ ουέθη 8116 
Κούκονοιοη. ἀθη δταθδ! ΟΥρομθ8. βᾶρθ: ὑσοῦη (ἀοὐξ νου Τυννρίκοῖῦ ἀπροθοίοῦ 
ἰδὺ ππᾶ 81165 υτηΐαβέ, ἀδηη τηϊίββοα ἀοοἢ αἰ6 Απθοῦθυ ὑπαὶ 45 ΑἸ] τἱῷ ἴΐπὶ χα- 
ΒΊοΙοΙ. βοίῃ. Του ψΙΔου]ορὺ ον πορϑὺ ἈΠῸη ἃπᾶνοη Κοέζοσηι, Αὐίάποτη, Νίδρο- 
ἀοπίοσπ οἷο. αἴθ 419 (ἰδβοιῦρίο χαρΊ βίο τα ἄρα ΒΟ ΡΟ γοροινθη, ἀθν αὶ ἰδὲ 
ατοὶ οὐσῖρ ἀηρουοίοῦο ῬΟΡΒΟΠΘΗ. ἴῃ οἴποπὶ ΠΘΙΠροΝ θβοι, --- ο]ροηδοντηδβοπ. 
Π16 ]ρ. ΤΙ Ἀ]1οἷπ 1δὺ νὸν ἄθη Μ οἰΐθη ἀπ ἀθη 6 Βα ῦθπ, αἴθ οὐδὲ ποῖ 
ἀν Βοπόριιρ οἰπέναξοι,, ἀπροθοίοῦ τγορθῃ, ὙγοΠΠρΡΊοΙ ἢ. ἀἰθ Απροίον ποοῖ πἰομὲ 
ΒΟΒΟΠ ΔΙ ΌΠπ σᾶτοπ; ἄθηπ οὐ" ἰδὲ ἤσουν ΟΠ ΡΟΣ τσ Ὁ βοῖπθβ Δ δβθπβ νον ἄρῃ Ὑ ο] θη 
τη Βομα 516, τνϑπη ΟΣ ΜῸ]1}6, Εσ πὰ ἀδηπ ποι] 16 Ζοϊ δε ϊαμηθ ἐράψοι 8116 
Τιηρδ, Κῦνρουοηθ. πἀπᾶ Κὔτρουϊοβθ, ἀὰ8 ἄοθτη ΝΟ 5. ἀθπιοὶ βοίποη δΠ]πι οι ΐσ8η 
ὙΠΙΘη 18 Πδβοῖη ρονραΐοη, ΠῸΡ Βόθη πἀπα ἀον (Δοϊδὲ βἰπα ἀθιηηδοῖ Ἰκοῖπο ([6- 
Βομῦρίο βοπᾶθυπ ΠΟΙ ΟΡ ΓΟ. τη ἄθιη Ὑαίθν, ποῦ ἄρῃ) βἷθ σὸπ Εν ρῖτο τγοβθηβ- 
ΡΊΘ101. 5] πᾶ, 

1." 1. «. Ὁς εκ τὴβ τῶν οντῶν οψεῶς εἰς τὸν ϑξον χατανοδὶ οὐ τὴν φύσιν 

αὐτου ὁρᾶι αλλα τὴν τῆς σοφιὰς αὐτοῦ οἰκονομίαν" εἰ δὲ τοῦτο ουτῶς ἔχει ποσὴ ἔστιν 
ἢ μαᾶνιὰ τῶν εἰπεξὶμ τι τῊΨν ὥξου φυσι» γινσκοῦυσιη τολμώντων. 

Ασοἱ ΒΙῈΡ ῬΟ]οπηϊϑίθυδ Ὁ. ρόροπ ὰποιη]8 6} πη ἩΓΟΒΒΙ]Π8ποΡ, 16 Θαβίοοι 
Βομααρίοπ: νγίο Θ οὐδ 510} οὐἰζοιπ, 80. οὐἰζοηπθη Ὁ] 1Πη. 16 Δ͵ο5 Πἴδπον [ἈΒ6]}, 
σοῦ ον ΤΟΙ [6] ἴῃ βἰθ Τὰ πυῦ πα ΠπΠπομ οὐνγᾶβ γουΒρ]ορο]Ὁ, ΠῚ ἴπροπὶ ΔΙ 5 ηη 
ἀδγοπ, 516 βἔπθι 6 απ  ππᾷ σουγαισίθῃ δἷθ τὴΐῦ ᾿ῃπσθι 161 ]1οθὰ Αὔρθῃ ; 

45Ἐ 

166" 

167 



840 Μ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΈΠΝΕ, 

167" 5 δαραβιϑο [ματος τἰλονι. εκ μαῦρον ϑ μν, ταϑομο βὸ μδααξο 
ΟΔΥΕΘ ὡ ΜῈ. ομικοὸς, οἷν ς ἰοῖν β αϑιον τιλοὶ «οὶ τ δάϑς οἱ ορθο .ἰοΐδ» ολαιοὐγδοο 
«οἷς οδΐ τλβαῖο οδορ5 ὡθο μμοὸς, ἀλϑν. μοὶ νοὶ «οὐδδοϑωυΣ ΠΟΥΤΕ 

ψὰιὈ βθιοαθο . ἀϑμαγο, ἰοβν} ἰθασὰς βοσα. δ ἢ τίοιδα,, οδδαθαος δ λλοο 

εϑμλαδοας, ἐμο βϑίο όμμν  δασιθ ὃ ον οἷν. ἀϑροδδονς αβαϑο ΚΒ οἷν (ρα, 
-ο͵ ἴων ἅμ αὐ Ϊ, το ΘΡ)ο. οοὐἱο μααὺν 4) “9 ὄὁμβδν Νὰ ἰδπο 

οἱ μᾶϑν ἔβα οϑνο τἰδϑιρυ ὦ Ὅσα» ἰδομς Κρμο μα θ) ὀδαλθ,ϑο :ἰδραυμμο 

ΟΣ τϑ τρϑλτοῦ λ55 μοοὶ δι, ἰμακῶς κυλς ἰρῳ ϑῶν, φ5. μοὶ ἰδαν οὐγδοον 9 οα 

ως, ἰμάλοος αομόν βοὸς ὥυκῶ ἐδ οὐ δ ων, αλος (βαλας ΚΝ. 

Ἄν ον μὸ ἱμοδμο ἢ ἰοῖδαγ ὁμὰθ ον αὐόν ἰδ νυ βοὶ δας ἐα ἰ ἰδδυρο 

αἰ Μὲ ϑῶς ραν Μ6.. οἷο. ἰμὺ γαλῶνθ αὐθονς οἱ δ 15. μ5 βοὸ υϑιον οὶ; οονν οομθ 

ἰδ ον ἐρεῖν φῶς ἤομλο ωϑοι (σλον.. Πποονδαν βασθαυ, ἔγϑὺ λάγαοῦ οο υυοῦο «15 
μον κλῶοδδοο : σῦν μὰ κ«λὸ ἔρος θῶ, 9 .Βας φΦοομ ὀΐογ οὧοἱἹ 

"ἈΝ. ὦ ἰδ ᾿βϑ, ὁβν9 ἀο ἤμωθος :.λ95 "οϑὶ δ. οἹ κιλϑιιοους (ϑοῦϑοῦ 

ἰμωδοῦς, ρὲ κϑμόν μὸ πώς οο, ἐο ὦ δ δ, βακο. ς  ράας 

Μ νοΐ αμϑ' μοὶγ οἷο Οἰβδλλοδο αὶ οὐ ἰῤοναυ κΘ σον γ9. τἰδαυο συν Νες 

οὅοο οοβδλβο ὦ Ὅς ΔΙ Μὲ τοραθθι ἰονδὰν οδιϑοῦ ἰμῦν μοϑὶ υϑο Ὡϑ. 

τΞ οἷο. σμΆϑϑοῦ κῶν. μι ων "|μ5. τρῶν οι δ πιο ὦ» "μον 

168" κΆαλς, οἷο οἰληλθο μθ ομδο ϑν ὦ ανο ἰδέας ὑδλο [λα 9.5. ομ οιαϑ. 

αν διδνΙν βϑιαν οἷος κύρη μος ἰγοΐο. ΘΟΣ, χὰ. ὀβοιου. υὐοὐν .μὐοἽ}, μκτ βαΐλλα »ϑ.- 

γϑιο  νομϑ οἷο ΩΡ μαῦρο ὔϑϑον Ὁ, ὼ» αὐϑι οἰοδςς ῳ55 ἰδ αυρο 

τα μοῖδὰ ὁμοας,, οὐδὸς ἰδέαλνα ἰνδο οἱ ο.5. ὁο βασρον,, ΝλλοΣ ἰκολμ οὶ 

φὗλδο (Θ᾽ ἰκθοιο . |ι5ο. οἱ ἔμυδνδο ἰδάδαν οἱ ἰμυδϑοῦ μος ΘΘὴ. «Νὰ λον. ο ἰμλαβαὸς, μὲ 
ΜΒ ομαθὸς οὐ  μθα  ὥσυςς οἱ (Θ᾽ο βιϑοι.. μονϑαιο [9 υὗγδοο {Π΄ς οἱ ἰονδν εἰδϑομθ 
μ. “ἥδ οι οΝδο }} βοαῶν, Ὁ ΟἹ, οὐδ οοῶν. "ΠῚ. 'χϑὺ μὸν μοὶ μδαροῦο 

Δ οὶ μον οναλοννι» ἐμὲ εἰδαου υϑοῖδος ὀμδνΐ ἰδέυοῦ ἰδκθν ἰνδιλο μάβαν 
αὐοίΐγο Δ 95 ἔβος δῶ μα ϑιυβν τ δναυοῦ ἐδαλθνν βυὐολδ Ὁ ἐν βαλῶ μαϑρο 

"ον λό νι Δ μα 9 Δθ᾽ οὐ ἰδωωυοῦ »ὸςς θὲ Ὁ οσὐ λοὰ. ον αλα9 

ΔΑ με ἰς ρλ9 μον οικανοννιν ἐμὲ ταῦ 5. φὸ τον ἔδμμθον τϑὶ ἰδκον 
ὮΝ μοδδοο [βοναν .ογαῖν, νβοο ἔφϑροῦος δὰ ὁ ὍΣ. μανόν ἰὅ.52ο βαϑῳο 

ἰλμαδῶνγ ὁο δον Αΐλον ἈΙϑᾶ οο ρος, λιν μου οἰ ϑϑο μαοων μαὴ. ἰδαυδοοδδοο 
εἴξῳ θαι, κοοῖις ἰμλαδανιν ὁο δος τίμιο δ. βὸ ρος, μλος μϑοὶ. ομαῦνῳςς 
43. «ομρδδλ ἔξ θ᾽ μοοαοῦ ο ἰΝασυοὺ ἰδ Φιραδν «οἱ ΕΕῚ δ 5. 0 
εὐμδν  ἰδὲμ5. Ὡς. ἰδ οἰδανρο ον. ς Ιὅδον ἰβαῶ. ὁμδωδς, βρνο μάθουν 

ἰομὰ οἱ τόδ τ Ῥροο ἰδαῦρο Ως μοΐ »ρο οὐδ» μον ον ἰγοι οἱ 

εὐ δέμας ἰδδὺμον ἰδιον σοβνον ὦ ἰδοβομοον οὐλιν ἐπ βματν μοΐγ ἱκουΐο μεθ) 



ΒΌΛΟΙΠΙΌΒ ΡΟΝΊΤΙΟΟΒ. 8311 

485 586]Π1ρ6, ἘΠΘΈΒΒΡΥΘΟΙΠΟΙ 6 ρϑἰβύϊρο (νοητὸς) 1Ἰοῦ, ἀ85 τὰ ἀοπ Ηθυχθι ἀον Ηοὶ- 
Τήσθι θοΐπ (ἰεγοῦ δαΐροιξ, ὑσόππ ἠ15. ΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΒ]]ΟΠ6. ἥοβθα (ἀοίτοβ 5ῖ6 ὑγῦβιοι 
ἘΠῸ οὐ αϊοϊτ, --- (5. νυν Ἰππθ ποιὲς χὰ [61]. 3 ὁπ ροβομτιθῦθη. βίος : 516 χ0γὉ 
μαρθη (ἀοὐδ οὐϊζαπηΐ, 80. μοὶ 0185. ποὺ πα] βοῖὶπο Ναΐαν, βοπᾶθθῃ 516. πα θη ἰππ 
ΘΥαππῦ 8ὰ8 Βοῖμθ." ΞΟΠ ρ ππρ' πα Ὑγο β]ιο ἔβν 1] 6 Ὑ οἰ ]οἰδαηρ, Τὰ θαι ἸηΠ6 
μοῖβθὺ 65: ρβποποῦ ἤθη ΗΘΡῚΝ, δι18. Βθίπθη Δ ΘΡτθ ὑγονάοὺ 1 ἰππ ἤπᾶοη (68. Οὔ, 
οἷο) απᾶ ψ 61} ἴῃ ἄον Δ ΟἸβμοῖν (ἀολέοβ ἀἶο 010 ἀσγοῖι αἴθ ἊΥ εἰβμοις οὐέ πίοι 
ουεϑηπία οἵο, (1 ον, 1...} ἀἄθμῃ ὃὲ Όμηῦ ἴῃ οἴποπὶ Τἠομέθ, ἄθιη ἰχοῖπ ἈΙΘΠΒῸἢ 
πᾶθθπ ἰτᾶπῃ ἀπ Κοὶη ΝοηΒο μαὺ 1Πππ σοβοιθι πὰ Καππ ἴῃπὶ βίοι" (1 ΤΊμ. 0, 16) 
- οἷπ Ὅονῥ νὸπ χυνΟΠΌ]Π]οβον Ποθ ΘΒ κοῖέ, 

ὅδ. ἰ. ». Ἰδοϊσθηάοη 6] νῦν ΟΡ ἀη8., Ὑγου ι (5. Πομ6 Βόμδπθη θοβυθαξ, 

δ 68 μοὶ τοῖποι Ξ6616 5101} δ ῃ566110 ἴῃ δἰπθι ΕΡ Κοηπέπῖβ, μόπον 815 4116 Τυυςοπη  ΐβ, 
ππᾷ Δ 65 Ἰκοῖα 1θι Ὁ]10 65. δοιιθη ἀπᾷ Ἰκοῖπ Ὑ οὐ βίδηπῖβ 465 ΕΔΒθδτθη 180. 

Τὰ μὲν σωματὰ ὁρᾶν ξητουντες νοὸς καϑαρου χρειῶν ἔχομὲν τὰῷ δὲ ἀσώματα κα- 
ϑαρυτήητος περισσευουσὴς μαλλὸν δὲ παρα πολυ ξὰν ἐπιβαλωμεϑα τοῦ οραν τὴν ἀγιαν 
τριαδα. 
Α ΟΡθη βαρίθ δὲ 44} αἴθ Τυϊπι να, ἃ. ἢ. ἀἴοὸ Ναΐαν (ἀοξξοβ γοὰ δπ (ἀδβομύρἔθη 

πἰομῦ ροβοιδαῦ ἀπ ονκαππὶ νὰ νγ0}} ἄν, ἀν τὴ ἄθη Ν' αὔθι" νγββθῃβρ]οῖΉ}. ἰδὲ, 
Β]1οἷπ μη Βιοὲ ἀπ ᾿πἰοηαπᾶ ἰτοηπὺ ἄθα οι ἀθηπ ἀθν γ᾽ αίου" ἀπ (ἀθν (ἰοἰϑῦ 
(1161) δε ον βον αἴ ΠἸοθη. ἄον (οξε πους, Ηοι βαρὺ 61 πη8, ΜΨΌΣ ΠΣ ἀὉΒ ΘΟ ΠΘΌ ΘΙ" 
Βοβίον, ἄοα αἴ ΞΘΠρΡτοϊβαηρ (ΔΙῸ. ὅ,5) ΡΠ, ομη ἢ ϊὸ Κνρονννο!ῦ. ἴῃ 
βοἰβέϊροπι Ὑονβι παν! βομάτιθι, ὈγδαοΠθη ΜΠ 61π8 σϑίηθ, νοὶ θη ΤΟΙ ΘΠ ΒΟ ΠΑ ΕΘ 
ἔνα γορπαμ; παμο] 8 65. 5108. τὰ αἴ τόσ ρθυ]οβα ΝΥ 61}, τὰ ὅ16 ΤΠ οίπῃ οῖῦ ποῦ 
στῦβον βοίη. [πῃ δυιβουον θη ]]οἰθπὶ Μία βο ἀθθι ννἱθ 56. οὐ Όνάθυῦ, ὑγθππ τ’ ἀΠ5 
Βοῖτα ὁμοῦ ἄοπι Ξομδθοη ον υϊηϊ δε αὐ όσα ἀπ ἴθηο05. ἀπδαΒΒρΓ ΘΟ ]1οΠὸ Το 
πη8 Βοβένα δ. Απᾶοδνδινο βοινθοῖοῦ ἀν Ὑ ον ἴβββουῦ :  ΠῚ6 Ὑ ΟΡ πη ἄθπ ,(ΟΥὸ" 
Θοὐΐας δυβὲ ἄδππ ἴῃ βιοι βοιδιιθη, ὑγὸπη 810 Ὦθ6Ρ. 8116 ΠΘΏσΘη ἀν" 5 θδτ οι 61} 
Εἴπατβ δῦ; (165 ὑυϊὺ αὐθν οὐδὺ ἀδηη οἷη, Θπη 56. αἴθ Το ἀοηβομα  θπ, 16 5ἷα 
ἄπνοι αἷο Εὐ᾿ππϑυπηρ ὅπ 485. Β]Οἐθατο ἔθββοὶα,, ἀθροὶορῦ παῦ. οι ἄθη. Τιεἰάθη- 
Βοβδ οι τηϑοιῦ 516. 810}. Ἰὸβ [ ἄθτοῖ Προπαϊ θαπρ, σοὸπ ἄθπ Ῥτοΐδπθη (ἐΘαἀβηζοη τ68" 

ἀπνοι ροϊβεῖρο Εν]τοπηἐπίβ.; αἴθθθ. ϑίθᾶον Ἰοσὺ δἷ6 Ὁ, γοηπ Ἃ(45 Τήομὺ ον ΤΡ δν 
μοῖμι (ἰδθδὺ 1πι δαΐρομῦς. Τὴ)85 ἰδὺ ἀδ8. την ϑύϊβοιιο ἩΙΟΡΡΌ ΠΟ , ἀἃ8. 16 ΗΟΠΊρΘΩ 
πὰ (ἰδ μϑίιηπῖβ 5 οι ΠΪΘῚ ΟΡ αηρθη, (ἀ5 Εν θ6, ἀὰ5. αἷο ΘΙ Προ θυ ο ἐβ θ6]ςο πη ΠΊ6 1. 
ΒαΡθη πϑοῖ ἄθπι ἡ οτέθ ὅδε ἀροβίοὶβι Αθὸν 616 ρον Π]οΠ Ναίαν Ἰσύπποη (ἰδβομόρ 
τὴομὲ βομθη οδθι δαϊζοηποι. δ΄ ρΌΒΘΠΟπ τ], να δηῤνγοᾶου ἐο Πνγοῖθο οὐ οΣ 
σϑῃς ΡΌΒΟΠΟΙ ππὰ 50 ὙΠ. 65. ἅποῖ γοη αι 1 Ἰςοηπξηβ ΘΡουβοιθ; Οοὐύ ἀθ6} ἰδὺ 
ἘΠΘΙΓΟΤ ΒΟ ΠΟΙ ἀπ πηθοργοισί. 80. Βαρὺ ὅποι ΕπαρνΐαΒ. πίομ!, ἀαΒ αἴα οἴποη 
αἴ ππρορτοισί Ναύαν (ἰοὐξοβ βομδπθη,, βομ θη βοίποῃ »ΟΥὑ" (τόπος, ὨῚΡ) ἃ, 1. 
ἄδβ ππβᾶρῦανο Τήολῦ, ἴῃ ἄθχη ον Θυβο οἰ. 

ὅ8. «- ς«". Θυσία πτευμιτικὴ ἔστι ϑεώφια καθαρ ἡτὶβ τὴν τοῦ νοὺς χαταστασιν 

(ΞΞ εὐυεξια) ὡς ἐπεὶ θυσιαστηρίου τυϑησι. 

Ἐπ τοᾶοῦ γὸπ ἄοπι ροἰβίϊσοη ἱπ (ον 35'6610. νυ] χόορθηῆθη Ορίθν ἀπ ἄθιῃ {{πίϑτ- 
βομϊοᾷ ρϑρθη ἴθπὸ βοπαύξοπορίον ἰπὶ Α,, ΤΠ. πὰ ρ ἰδέ ροβ, νὸν ἄἀθν ὥθ616. δαξ- 
βὐοίσοπᾶος Ορίον ἰ8βὺ ἴα τοῖμθ, νὸμ 8]10Ὼ Τιρϊ ἀοπβομα οι ἔνλοϊο Εἰντοηπ πῖἶβ, αἷα 

ἄϊθ ψουπαηῖ πὰ Ποθοῦ ἴῃ σοομίοι Ὑ οΥ ἀβθαηρ υγῖθ δὰ} οἴποη πομθπ ΑἸέαΡ ΠΟΟἢ 

ἄρον 4110 ἹΚδυρογαϊηρο Πἰπδι]ορι; ἀδμη οΥβύσα αν δου 11 ἀΔ5. ΓΠολδ, ἀμ 816 

νην ταῦ ἄομῃ ΠΠΘΆΒΕΡΤ ΘΟ ΠΟΘ (τὰ ἀρρητα) γογθιπῖρῦ, 

ὕ4. .» Θσπερ χαλεπὸν εὔτι τὴν τῶν φυθεῶν διανοιαν γιγνωσκευν μαλλον ἢ 

το φινξρὸν αὐτῶν ραν οὐτῶ χαλεπὸν γιγνωσκειν τοὺς περι τῶν δσωματῶν λογους 

μαλλον ἡ ὁρᾶν τὰ σώματα αὕτο, 



842 . ΠΑΝΚΕΝΒΗΠΟ, 

Ἀδιος ΝΘ μοὲθ ῥὸ Ῥεροὸς, ᾷς ἰγοιν οὐ» δ ΟΣ βακαο ἰδιαιλο 1υγο}}, φῶ 
εἰΝλοςο κυορθν ἐλοὶν οἷος ἀϑῖθι ὁμαϑθου ᾿ς 3.09. οὐδόν να. ὀῶς ον Δν 9. ὰ9 

168) «σον ἱ ἰδωδο ἰδ ρν ον ἰοῶν μῶν ἔδιδον θῶ [λαὸς ρϑι ἢ τ βϑϑϑο ἱκὰο χῶς οὔνον 

ιϑμο ἔϑμο ὀνοίκο λς 9οδοϑν μουσῶν βομα υοἱ τοιδδον, τρυΐο ἰοδν ομυΐ μὸν. οὐνο 
μϑδυ μὰ9 μον μαυο τ οδνδδονς, ὀῆο, ὅομϑο ον .3ο εἷδαο ραβουν λαῦ. ἰμ5.) οἷο 

ἐο Θὲ. αϑὶ ὡο ΔΕ θα; σον. μοὶ ἰκϑον οἷν. ἰδδιρο οὐ ΝΣ τοοδδι ομυΐο 

λον αΣ [καθ } ρομϑο ἐϑὸς οὐςς μ90}}, ομοο Ν᾿ οδ δὶ» [υΐο ΘΔ ροβὼν μοὶ 

τα Ὁ» εἰ ἀμ ΝΕ ἰΝωγ ως κύλονον ἰδ δυρο [μοῦ τοι μϑοι οΣ οἷν 
:αδαν [καῖ ῥο ιϑίο. ρομϑ ἡ μὺγ [μα αϑοι ὧδ οἰκο δ ϑλν [μοὸ βδν κῶς κι ρρο Ὁ 

οὐϑ ἐμ [β9. σο]) σομϑ. οο᾽ λὰς δμο ἰδαϑδο ἰδ Ὅλο μυδδι δον ψοΐ φομϑο) 
ιϑομδοΐ, ἰκϑυἱ οναιθοομο καθῦ μὲς αυΐος. σϑιοσορο ᾿ς ἰνῶν» βααοῦ οἱ υὐοὶς 

«ϑορν φβοδς, θα. δυ͵ο ἰδοξθ δον ἰδωσυοῦ ὧδ ἔμ (οομϑο δον αὶ ἔβνέκαῦ μ43}9 γα, 
:9 1 λοδαὶ ἰἰαξὴ» ρόμοο ἐαδνος σον μοὶ τοὐγ» »ὸς μα δου Π 

᾿κωμο βοιβθο θνοα Ψ οορσ (τὲ καθ ὺν οο οὅμὺ τας ροοίαπ 

ἰδο 1 μοοὶ ὼς οὐ. Οοἰδωυοῦ οοιδδιρ,, ωμυΐο οσοὶ ομυΐν ᾿ βδυᾶς,, 

ρον τσοὶ ἱαςς Δο,ς νος ὄδὰθ οὧδἱ ὁμδὼ ἰὼ ἰδῶ ως ς 5.0) 

ᾶςς Ἰβαδο [οιαν) μδν [κϑοΐγ. ἰδέβορο ὑσμθ μμοὶγ ἰκϑοΐου, ρος. {790 ὡρος 9} 6] 

ΟἾΔ, ὀμϑ χϑᾶν κο μ9 ἰδδιρ, μο ἰδ 5ι,ο : Δα 6.5 { οὐνυοο ἰἈδΑλο μα θιῶς, μοι. Ὁ} ουἱ 

τβοδ νονθσϑο }} [αι κον {1.6.9} δὸ εϑϑῦο ἰθδο κιδλα» λα ἰδ οο ἰβούυλο 

βοῶν μβῳς ἰκανξ μοὶ ἰθδθοδοο θὶ βοναν οοὴ (οοΐα τᾶν ας Ποὐο τἰδωνϑν μονα ἢ 

᾿αόρῦ ξρι ον] δίοδον 59 [ιθοις, ϑοῦνον υϑοίδος κυρ ον ροο τριχὸς κωμὸ μοῦ μὰς 
δα ν μας οἱ κωοδναθος τοὶ δὰ» βοο μβαλας 1.5 οί δον κανο ϑο 

αν οἱ τᾶς μου ον κύμα μα ο ὡς. Δ Νοῦς οςθο» εἰ ἰδ αὰρμο 

δωΐν ἰοομ «οἱ ἰδβδιαν ὡρβο . κυλϑυμβοῦ μοὶ ὥοσ ρας "γ») υὐοίδο δ ϑααθο 

ἰδοῦ φοίο ως ὁ ὦ ο . σα. 69 μϑὸ ἐν οἱ ον ἰμομο οδδοιο μβαςς 

οἱ ϑομϑο ΟΜ θοῶς, ἰϑομῖδδο ἔμ μαδδο ο» πὴὴΩ λομβας - ϑ να ϑ. ἐμὺ 

μαι ὡς σου μμολο κλραν ἰαθ. ον» νοἱ ιθομθοο ςοομοθοοϑδν» 

«ον υϑοίδα λας μὸ 49. }|9]ο μοι Αϑλο ἢβᾶϑῦ μα. τ λας ᾿γλλϑο 

»εωςς ἐκ κοῖλον υὐοῖνι ον βου λα: ἰδάκας ὅδ μο ἰλαλας μμο.. μοὶ ἰλαϑυ 
κω Νιο εἰδλας Ὑδμο τον νοῦν. ΠῚ ἱκο «53 ας ατας Φ:ον 

βοοβδο μᾶς μῆῆο βνδβλο μβαϑῤθ!ο μνᾶς μὸν τ ρόβανας μὸ μα δ 
νας -βαρᾶτο γος ἰοαροο. οἰρμῶνο μᾶς, βανέο, οἰδαϑομαϑον.ο 

ἰδὼν οδίροϑο ἰδιάδο -μοο δ Ἀ. μοϑιο . ἔϑμαο ἰανοῦλνο μᾶρνο, μον ο ̓βαυλϑδ αν, 

πΈβοος, Θ᾽ ΟἹ ἰολϑῦου. οοβνυλο καὶ δ {9} αὐοΐ τῶιεθ αϑ.» οοΐων υϑοίδοις, μα ϑ 
«μοὶ οἴδοςς, ὀΐς ἰομοο δι :5 Οκαὶο μουν ἰαὴ ἐκϑῦ ἰδδϑοο Ιαϑι 
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ΜΙ ἀθπὶ λόγοι (ον ἸΚὕγροι: θδζρίομποῦ ον ὑσῖο ρον δ 1101} ἄδ5. σοίδισο Ἅον- 
βία πὶβ ἀθν Ἰκὕτρου, 

ὅδ. ἰ. Ουκ εστιν ἐπιμικτον καὶ συνϑέτον τί ἡ αγιὰ τριας' τοῦτο γάρ τῆς χτι- 
σεώῶξ ἔστιν. 

Τῖο Ῥυτηῖταν δῦ Ἡ]οΙ δ νοπ Ππνὸν ΤΡ Ἰτοπ 15. πη βου βομϊοάοη, υγῖο ἄὰθ Ὀοῖ 4116ῖ 
(Θϑομόρίοη. ὅδν 1Ὰ}1 ἰδῦ. 50. ΒΟΙ Ὁ] οὐ πὶ (ον χυνοίθοι Οδπίανίο: οἶδ οὐδέ νὸπ 
ἈΠῈ Εὐ]τοη τ ηΐββου ἰδὲ αἴθ οἰκί σανοσο ΕἰΡκθι αἰ ηὶβ ; ΤῈ 815. ἀἴο παξιν]οο Ἐ1- 
Κοπηύηῖβ ἰοὺ αἴ βμοίδθϊρο Ἰυυ]τοπα ηἶβ: 516. ἰδὲ σαθυβὺ νοηὶ ΒΟΠ ΟΡ ΟΡ δαΒΡΟΡ.ΠΡῸΝ 
ἀπ ἰϑὺ "01 Ἰδάοι Ναίαν, αἴθ 510} ἢ ἀηβο!]οθ, ἀπβροραμπρθη" {ζαρ. 8}; ἀπθ 15 
αἴθ, αἷο 6." ἰὸν ΜΠ βοϊιαπρΚ. ποηηΐ, [ἢ ον οὐβίθη Οὀπξανίο (Κα. ΒΒ) ΠοΙβὲ 65: 
», 6405. ψονη Τρ [ ΛΥ̓ ὁβθη καηπ νου Ναΐαν ἅἴ6 Ἐπ]τοπηξηῖβ ἄδν ΔΑ ΠΡ οἷ Ιου πθη, 
Αοὐὐ ἀΡῸ} ἰδὲ βοίποηι δ οβοη. πὰοὶ Τὰ Ἰτοπἐηἶβ "ἀπ πτᾶη καππ Οὐ πἰοπξ γοη 
ΒΘΙΠΘΥ ΕἸΣ ΚΘ 115. ἘΡΘΉΠΟΝ ; 50. δῦ 65. Ὀοὶ 4]]1οὰ θυ νγόβθη, αἴ ἄϊα ΠΕ Ἰκοπη 5 
415 ΕἸΡΟΠΒΟΠ ΔΙ ΠΆΡοπ πα [61 ἀσηθη 516. χα- τα Αἰπϊτηπηξ, 

ὕθ. ἰ. ». «᾿"- 5. ἴπὶ Ἰο]σοπᾶοη {πρὸ ὃν ἄοη Οοαδιίζοπ υγοϊξον απϑ, Ψὶὸ 
Β61 ἄθὰ Ὑονμτιη νγόβοι ἱπὶ {Ππ|ο 5011 6 νοι ἀν Τα πΙθ ἀἴθ Ναύαν οὔνγαβ. δηδνοα 
150 815 ἴῇσο Ἰύν τοι π  Π18. 

ὧς τῶν πραγματῶν διαχεχωρισται καὶ τῆς αὐτῷ» ϑεωριὰς ἀπεστερηται καὶ οὐ 
αφηϊρθήηται ἡ ϑεῶρια καὶ ἕχτὸς τῶν πραγμματων ευρεϑησεται. αλλ ουχ ουτῶς ἢ (για 
τριας, πιστευομεν γρ ὁτι γνῶσις οὐυσιωδὴς ξὅτιν, 

οππ αἴο ουμαπ ἀἴὸ ΟἸ]οκῦο ἴπσονῦ ΒΡ δοϊξαηρ' πΐολ ππο ἢν βομδαΐ, ἀλπη 
ἰϑὺ 816 ἀδπηϊθ νοι ἄθη ΠΙΠρθη, νοὰ ἄοποη 5ῖ6 αἴθ μοΠ6 ΕἸΡΊΓΘ ΠΕ πῖβ. ο]ο ο βαπι ἃ}- 
1166}, βιϑύγαππθ, Ὑγ611 1: ἀἴο Θοθτ 8. ον Εν Ιτο πα η18. πιο ππθῖν νυτ]οσὶ, Πηᾶ 
ψγ6 νυ, ὑγῖθ αἴθ Π)ξπιοποι ἀπὰ αἴθ Βὕβοι, ὑγόρομ βοίποι" ΑΌΪΚΟΪν πἀπᾷ (]οῖ ΟΠ] 0] οαἸτοῖς 
16 ΕΒ ρΊτο  ἄθς σοἰβεϊ θη Βοιαιοπα ἀν Βομιῦρίαπρ ΟΡ] ΟΛΟη πη 510}} 5610 8ὺ 65 
Τλομίοβ. ἀον  ΟΡπαμ ναι ὺ παΐ, ἄον δθοὲ δαβονηα}}ν ἀον Πίηρο, ἃ, 1, δὲ βἰθι 
παν (5. Αδαβογο, Αθον οὐ θὺ πἰομῦ αἴθ Τιοσο, ἄδυθη ΒΞ γ 016 5ῖο βἰπᾶ. Παρᾶιβ 
δοιὺ ποργον, ἄαρβ α16 Ὑ Θυππη ὑνγοβοη νοι ΠΡῸΣ ΤΟ Ἰτοππξηῖβ σὰ ἔσόπποι εἰπᾶ. Πα- 
Βόρθι Ροὶ ἀδν Τειητ ν οἹααί θη. ννῖτ, ἃ} 516 1πστοπὶ δ οβοπ πϑοὴ Ενκοηπίηϊβ ἰδύ, 
δ} α16 Ἰυν]τοππίπὶβ θ6ὶ 11. πίοι 611 ἀοοϊθηβ 1ϑῦ, 45. ἄα βοίῃ οἷον δίοῖ [0 Π]ῸΠ 
Κύππϊο. Ὑ81, Οὀπέανα 1 Κὰρ. ὕϑ. 

δή. ἰ. ». ἡ. θ]νηα. Ποϊπίραπρ νη θη ΤιοΙ ἀθηβοϊα οι. Ἰζύπποη. ἴα γ6ι- 
ππη γθβοη ὑγοον ἀν Τὺ ]ΓΘμ η18. ἀν. ΘΟ ΟΡ ηρ' ποοὶὶ ἄθ5 ΟἸκησχοβ Ἶοπο5. ἀπ- 
ΔΙΒΒΌΓΡΘΟΙΠΟΠ Πα Γἤο]065. ἐ6 1] Πρ; ὑγοτᾶθα: 

ἀάσχερ τῷ νυν δι αισϑητηρίῶν τὰς φυσεὶις ὁρῶμεν χαὶ χεκαϑαρισμενοι τὴν αὐτῶν 
ϑεώρον ὁρῶμεν 1 ουτῶς μαλλὸν κεχαϑαριόμενοι διακυπτομεν εἰς την τῶν αὐωματων 
ϑεώριαν τριδδσως δὲ κεκαϑαριόμενοι ἐπαξιωθησομεϑα καὶ τῆς ἀγιὰφ τριαδος οψεῶως. 

Βοδοίο ἄδη Αὐδβάναοις διακυπτομὲν, ἃἂπ8 ἀθιὴ ΠΟΡγο ρο δ, υγῖθ ρουίπρ ΠἰῸΙ 
ὍΠΒΙ ΕΘ Ϊ8 δὲ σοβο νγοῖρο ἀπβτὸ ΕΠ ρ Κοιῦ, αἴ Ἰσόνρου]οβο Ὑ͵ 611 παρ ἀπβνον 
ὐκοπηΐπῖβ σὰ ἀπτο]ατίησοη.  6ηη 510} πο} οὶ νγ Πρ οὶ οἰποπι γο]]Π] ΚΟ ΠῚ πη η6 
Ἐπ κοππ πἶβ ἀπ οἷα 1161165 (ἐοἰβίοβαιρο Ππᾶοί, υσῖθ Β6Ὶ ῬΏΪαΒ, 5οὸ ἰδὲ ὁ. σοὶ πὰ" 
» ΘΟ ΠοἸονν ον. ", οἷπ Ομ θθθη, ἴπὶ ΚΡ ὶ χαπὶ Ττοβίθ; 416 Ὑ Ο]]Θπαπρ' ἄρον Εν γοηπ ΠῚ 8 
ῬοΚοιππιθα 8116 Ὑ ον παη όγγθβθη οὐβὺ 1 ἀοΡ Νϑαθῃ ὟΝ οἱ δ, ἀπ ἄνα σὰν ΒΟΒΟΙΠσ Ηρ; 
Οἷον χὰν πὰ]. - 

ὕδβ.ι τῳ. Τίς ἄπβογοι ϑἴηπο βίη τὴϊδ 6. 56618. γϑυθαπᾶθη ἀπ Θἢπὸ 
58 τηουϊεῦ αἴ ϑθ016. πἰοέβ γοπ ον ΕΟ 18 (ον ὨΪΠρῸ: 

Η μὲν αἰσϑησις τὰ αἰσϑητα διαχρινδι ὁ δὲ νοὺς τὴν ϑεώριαν αὐτῶν. 
Ὧϊ6 ΒΕ ρος θυ ΕἸ ΠπΘσυγα ΒΥ πο πηπηρ', αἰ ἀδηὶ Τι0Ὶ}) οἷσπδθ, πη ουβομβοϊᾶος 

ἅϊ6. Βιππθπάίηρο: 6΄ἴ6. Απρθὴ α16 ἸΆτθοπ, Εουηθπ ὑπ Βουγοραπρθπ, αἰ ΟΡ 
αἴθ νουβο ]οάθμοη Τῦπο, ἀν (ὐ Θβοϊηβοὶς εἴ. ἀπ ᾿υἱὐδου, ον οναοι (ἀοβέδηϊς πᾷ 
ΟΊ ρόγθποῖ, (85 Ταβυρ 1] ποῖ 8 πὰ [κα], πανὺ ἀπ ἡγοΐο οἷς, Πὶθ Ὑουπαηξε 

τ" 

τύοὐ 



844 Ὑ. ῬΠΑΝΚΕΈΝΒΕΠΟ, 

"ὲ νων με ὡς οἰκο οΣ ᾿αρϑ υκ89 ἢ ἰαιας μῶν ον ἰλαιας μὸ 
"ομϑ) μὰ. ακας μι ἑῷς, κΥ ΔῈ5 ξἰίαιας μον ο ας ὃν ὡΣ "ον .ἰδαλας μον 
Ἰμαδς ὑἱελϑν ἰθμον Ἰμ ἀὲθ μας Π Οἰκεθ θ μροΐ μας μον ἴδιας μῦς μα 
λων βαω οὸ βδὼ τρμοὶ λας ὅν ἰομα ὡνομον τρρΐ βτὼ ὡνοβνο μὴν βααθν 
εἰϑομϑαροθ κα εθο κοὐ» ἰκαυὶ : ϑομλο τ τ 2. οι» ας ὦ λδοαοοο 

τῦο" ϑαὰ μ9. ββαδν βμὼν μὰ Μ΄. μ}}} δ μμὺ Ὁ} ρῶν μὼΘ ας τ οἷο μου 
το ας Ἀν μαρθ Οὐ σμαν ὡνοι μοίο μιϑοο. ἰοαθοῦ βὼὼ μὰο βο. μι με 
Μ᾿. ϑοῆο» μασρδθοο β υμρανι τ ρρυὶ ες οὐ, ϑομοο ρ δ ο θα 
οι. οἱ κοῦ οἱ. κὰρ οἱ κραιᾶυ ἰν τιϑομλο ἐνον [αϑὶ κμδὲ ἰλακαςς ῥλον,, χὰ. 
ρον ομαϑ Θμν 9) ἐῷ λας ὃν Ιιωμ5 τ ὧνο .ἤαυ οἱ κολδαρο οἱ μομαλωῦ 
! . μιαυΐο μὴ ἰἰαχ ἀο ἰράλθο οιξβι ἱκον κα 19} {᾿Ξ ας μὸ { ἔξῳςθ μὰϑ 
Δ δ ον βοον νμνΐ βασας ϑὺ ἰκμυΐ ἰωδς μβλον μον ὼς μὰς μοὸο μος μμὼ 
μμᾶκο 9 με» ᾿ ίνοδθοο [ὅλο ομαϑ 1αα.:5.5 ἰδαιχϑ οὖὔνοι ῥὸ σοὶ διδὸν 

τοῖον ϑοίδιιο μὰς ὥς ΑΑ νυ ἰαλας μμο ψοβνονς, οἷο ονϑολο οομϑ) (μβλϑοο 

ἰἰᾶω οἱ ’.5... ὁμδω Νυϊμμοοὶ οὐδ. ἰααγο δα κ᾽ «ομμν ἰμμομν μοὶ 

ἰδαιυοΣ ἰπλλκο Ναϑλν ἰδυθαϑο λας ἐς γδλο ὀιλολμ τ μ5 μ1 τρόμας :5 σον 

βο μον» οὔ οοὶ ομωυΐ . μοὶ μοοὶ ὁμασϑο ὀβν ὀδμον υϑοίδο ἰϑοσϑδο βὼὼν μαϑὸ 

οἰαια κ9 οβδμν ὧΣ θο᾽ μὰς «ϑοΐδον υϑο νον ας βοΣ μὸ οὔδ οϑὶ οϑυΐο, καθ ἡμὺ) 

δίρδα μχϑϑ ἡμῶν βὸ οβνί μὸν, σοὶ «οὶ εἰν. ἡ ἰδαυρο δας ΝΘ Θυρθο» [μο 

μο τἰδέυυοῦ ἰδϑῦὶνγ μα ϑ ορνα, οοὴ «υΐο, Ηοῦγον ᾿ἰομα οἱ ϑαυλα μα 

κὸ Ἀν 99. το δας ΘΝ οόσλοΣ αλοῦ (οοῦνον ὐοίδοι νηο, τ οιλλακσν ομβοαὶν 
Βδ (ΒΟ ὥνομβ ἰδ ἃς 05 ὁὰς. ΚΝ. οὐ ἰδορς ἰδδδααοο ἰδθοα ον οἴω 

110 μον ἢ βοασο }ω0 λόμλάαβο ΒΓΕ ον .-59 ΠΝ  ἘΥΤΥΝΟ 

ποι δὼ μβᾶδοο ΝΑΡ βαϑ)ὸ τῶ ᾿δαν δῦ «οοῦαν, (οοῦνο. ῥ᾽ ομϑ ΚΑ) 
τῶν ο ἐν ἰδέωςς μα δ δα 5 ᾿ς θῶ οἷο κ9 τμδον οι, ὦ ἰνονϑα 

ἐπ ϑῆΩΣ Εὐοὶ κυγορνις ον, οο}5 τρῶν 9. μοὶ βοοῖν. ϑ) οὐ μα. ο.3.9 

δὲ ὡς Ιαςς ἰκϑθοιὶ τ. ἀκ ὐοδον ᾿γοιαπο. οὶ] 39}, κὔνσνοΣ βοο 
“ὐν δομθ ἔρος Θ» ἰκδον ἐλλλον κανμκον μὰς μον «ἡ οἱ οἰδναυςο ἰκαυδνιν μονα 
πω 5 ὡς μοοῦιο) οὐδὲ ἔροΣ ὐον ρος, οδαμοοις, δὴ» οἱ αϑ. 
βοὸ «κῶνοι φεὶν ἰθμαο ϑιδόλοο βαιο μλο ὡὸῦ τοὶ οὶ -κὐόν ὑ5}5. ρϑμλο ἐγ 
ΚΘΙΞΣ οὐ δου» ἰγοιαδος, Θολος πο κοι κ5. βγοιαθϑ μομδνδιν υϑο}, κὐλϑ δν Ἀδν. 
το ροὺς δοβν. 9. (Οὐ ὅθι ὃ τῶ υὐοίν μὸ ὡομϑο. κὰδ! ὥϑο ἰγο). μρ0}}. νοὶ 
ϑὸν μας ἡγρῶςς, φορὰ μον. ἰθῦδϑο [9 νοὶ ποθ κλϑαῦο οὐ, ὁ 
οἷ ἰδέ [ ἰΝλλο ΟΣ μας οἷο Φιαος μοὶ» οἷς. ρομονοῦρο 
λαῶν. αν δ ὠοιοδυὶ ωϑῃ ον» ομα οἰλαϑο» βοοι μϑ μϑίο. ηϑιαβ. ὁ ωςς. 
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-- ἃ. δ. ἀθὺ ϑπίβρυθοϊθμαο ΤῸ] ὅἀὁΥ ϑθοα --- πηβουβοποιάθι α16 Εν κοππέπῖβ ἀ6 
Ὠϊηρο πϑο] ᾿Πνὸ πη ροΠοίπιοη. Βοσοαθαμσοη. [1 τ] ἀν ]ορὶ, θυ ῖσθηβ Πΐο δα ἢ ἴθ, 
16 ἀ(ἃ5 Πεβοῖπ δι" νου πἰϊη ΠΠ κοι 36 616. Ἰθαρποη. 

δ. (ἡ. -“ὠ. ἢ αἰσϑησις τὴν αἰσϑησιν οὐ διώχρινει διακρίνει δὲ τὰ αἰσϑητηρία 

οὐ μὴν αλλὰ αἰσϑητηρια αλλὰ τὴν αἰσϑησιν" ὁ δὲ νοὺυς τὰ τὲ αισϑητηρια καὶ τὴν 
αἰσϑησιν διακοινει. 

1)16 Ἰπιρῆπαπηρ οἴποβ ΠἸΠΠ65. ππἐογβοποῖοῦ πἰοῖῦ ἀἴα οἶποβ ἀπᾶσοι Βίππθβ, 
(5. Ατρθ πἴοιν ἀ(ὰ5. Οο]ιῦν ἃ. 5. νγ.,. ἄθημ τνῖθ {16 Ομ σοίηθη Θ᾽ Ππ συ Κχθαρθ ἄρν 
Ταρ8 πϑοι νοπ οἰηαπᾶθι'" ροίνθηπί εἰμ, [ 80 βἰπᾶ ὅποι ἴῃτο ΕΝ ἰρίκοϊδοπ γοπ οἷπ- 
δ η 61" οοίνοππῦ. Πὰ5. Απρὸ αηῃ ἰδ5. ΟἸν πο βοθη, 80. Ὀοβι χῦ 65. ἅποὶι πον 
ἅ16 ΤΑΙ κεῖ (05. Οοἰιῦλοβ, Ἃ(α5. Οὐ απ ἄθπ Πα ἰοῦ πότοι, 5ὸ μοβιῤσι 68 
πο ἢ}; πϊομῦ 416 Τ᾿ ΠΙρΊτοῦ ἀθ8. (Δουπο!οβ οέο, Το ὃ ϑἴηπο πηβουβομοῖθη πϊοιΐ 
Δπ θυ ϑίηπο, 4 56 ἴπτὸ ΕἸ ρΊτοΙ παπᾶ ἴπρὸ Αὐτὸ σὰ Δ ΤΡΊτοα. Κοππίθη, βοπᾶθιπ 
516. ππἰουβοϊοίάθη 616 βἰπποη ἢ Ποιὰ ΠΡ Πβο μα ἔθη (6. Ῥϊηρο δι βου ἢ 810 (ἀν Κ᾽ πο), 
Ὑγᾶνιπο, Ἡΐτίο, ΠΡ ρΊτοῖς, ΔΛ] ρόσαοΝ, πα θα. [λον δίππι ἀπ ουβομοίου πιο 
παν πἰομὺ αἴ. ΤΙ ΟἼτοΙ Ρ οἴμθβ ἀπύτθη ΠἸπποβ ποθ η ἴῃ τη ἰπὰ ΞΘ] θ 6. 1,616, ΒΟΠμάθΡη 
πἰομὺ οἴπηια] αἴθ ΠΑ ΙρΊτοΙθ Βοῖ πα βρ]ϑομοη. ἰπ οἰπθηὶ δπάροι Το θυγθβοι, χ. Β. Δ5 
Ααρθ 5ἴδιυῦ πα ππουκὺ πἰοῖθ αἷὸ ΕΒ ρΊτοῖν ἄθ5β ΒΟδαθη5. οἶποβ ἀπᾶνθη ΑἸρθβ ἴῃ 
οἴπθπι απᾶτοι Τμοῖμθο. Πΐὸ ουππη ἀδροσθη, αἀαρο ἤπτ6 ΟἰπσΙ στ ρα ΝΑ Σ 6υ- 
Βαθθα ἴδον Δ]]οη Ναας ]οοπ. ἀπ ἐουβοποῖ οὐ; α16 δῖππο ἀπά ἴῃ τα περ] ]οποη ΤΑ Πἰρ- 
Ἰοῖοπ, ππᾶ 4116 ἀἴο Βίππο αἰ Πχϊουοπήθη ΠΡ ΟΠβομ θα τπα αἶα Πὐσκοππ πὶς ἀἴθβου, 
νονϑυβροβοῦσι, αἀβ ἢν Αἀρο 18} 1β. 

00, . ὦ. «᾽- Ὠϊ6 ἤθϑὶο ἰδὺ πἰοῖέ, 16 ἀπ8 61 ἄθπ ϑηπᾶάνθη Τμθθονγθθθπ δύ, 

δὰ αἴθ ϑἴππο σο 655010, βοπᾶονη πϑοὶ Ἰπσοιῃ Τροίῃ Υ Π]ὸπ νυ οἸιδῦ βῖθ βὐθα θην οῖβα 
ἴπ ροϊδιίροηι Βοπθσθη τη σονγππῦ ἴῃ 46 ΕρΙςο μη 5. ἴπρ68. ΒΟΠΘΌΘΠη5, ἃΐθ συ 78 .- 
πα ποηπύ, ἱπηπιο}" ρυῦβονθ Καα: 

“λλη ἔστιν ἡ του νοὸς δυναμις ὁτῷν» βλεπὴιν εἰς τὰς φυδεὶς αλλ δὲ ἡ δυναμις 

αὐτοῦ ὁτὰν εἰ τὴν ϑεωριαν αὐτῶν διακυψην" μὲ δὲ ἐστιν ἡ δυναμὲς κυτοῦυ χαὶ ἰσὴ 
καϑ' αὐτῇ! τὰν εἰῷ τὴν ἀγιαν τριαδις διακύυνηι. 

ομη ἄϊο Ὑουπαμ τὶ οἷπ πππιϊπᾶϊροβ Κἰμᾶ ἴῃ φυοΐβηθη ϑομδποη αἷο 
ὙΥ ὅϑοὴ. Βούγαομ μοῦ, ἄθηη ἰδὺ ἴΠν 6 ΚΘ ΘηάουΒ, 818. ὑγοθῃ 816, ροἰβυϊρ σου ίβθῃ, 
σοϊδαϊουίθη Αρθθ, αἴ σοἰβυρο Βοάοαΐαπρ (ον Προ {ππ αἰ ὙΘρμαπ ξυγοβθη θ6- 
ἐγϑομύοι, δρθροη ἰδ ἴλη Ἰζταῦν οἶπο ἀπᾶ οἰπμοί ἘΠΙῸΝ ἦπὶ γοΠ] Κοιππιθποη ἢ πΠΘα- 
αἰΐον, δ} Ἰοπον ΗὔΠπ6 ὅθι Τυνκομη δ, ὮθΟΡ αἴ8. 65. 16 ν οῖπ Ὑ δομβύσμπι ΐπδι8 
δἰθῦ, νϑπα 516 πὶ (1068  ἀϊο ᾿νΙΙ 8 βομααὺ ἴῃ ἸῈΠῈΡ ΒΟ ρου Υ Θνοἰπίραπρ' ἀπ 
ἴδαθπι ππϑιββρυθο ] ]10Π16η Τύίοἰιτθ, ἀκ 5 ἴπι 1Πν 818 ν δἰϊοι βοίξοι βονξτα ἴσης, δα ο αὐ, 

601. (. σ᾿. 5. {6π65. βο]ὴρα Βοθδπθῃ ἰδῦ ἀπο] 101}. οὐπαθθη ἀρον ἄδν ἘΠ᾿- 

Ἰγθμηξηῖ5 46 Ρ Π προ, ἀπᾶ τνῖ" ἀπ πΠ5 πίον νοι ΕΣ ΡΒΟΠ δἰ ππηρθι ἀπ ΤΎῸΡ Ι]ἄθτη 
ἴσιο Πμσοη Ἰαββοι, ἀθπῃ 65. ἰδὲ πἰοπῦ οὔνγᾶβ, 65. νὸὰ δα βοη ἰὸν δα αἶα Ὑ δυπαιί 
Θἴχοη Β᾽ππΘη Προ. ΤΠ πάν ποις τπβολῦ; 65 ἀθαΐοῦ δ᾽ πὶ ΒΕ ΟΙΡ πάθη απ: 

των βλεπωμεν εις τὰς υλὰς τὴν ϑεώριαν αὐτῶν μνημονξυομὲν χαὶ ὁτὰν τὴν 
ϑεώριαν δεξωμεϑα καυϑὶς πρὸς τὴν τῶν υλῶν μνημὴν ἀνερχομεῦα" αλλ ουχ ουτῶς 
συμβαινει ἡμῖν καὶ ὃν τῆι τῆς ἀγιὰρ τριαδὸς ϑεῶριαι, 

πη ὙΥΓ ταῦ ἀπδὸῦ ΑἸρΡοπ ἱρροπᾶ ΜΉ] 6 ο ΚΙ ποτπ ] ΠρΡῸ 86]θη, βοάθη θη 
τὴν Βορίοίοῖι ἀᾶταπ, ἡγο]οΠ6. ρο]ιθῖτηθ Τθην πο Βοαθαναμρ' 1668. Θἴμσο]η {{1 18 
μαΐ, ψῖθ υοῖπι δββθι, ἔϑπον δἴο. δ οπη ἀπ8 ἀπηρο]τονῦ αἴθ ροΙβίρο Βοἀθαξαηρ, 
ἅον Τίπρο, αἴ6 ἀπ ἔδυπὶ βία, ἴπ8 (ἀ ἐο  η18. Ἰσοτηπηῦ, ΟΥ̓ ΠΉΘΤῺ Ὑγῖ" τιη8 (ον ΠΙΉρΈ, 
δαῇ ἄϊο ἀἴο οἰπσοίποη Εν]κοπη ῃΐββο συ οἰτροίιθα. Τὰ ἀϊθβθῃ ἘΠ πρδη ρῚ σὲ 65. Ἰκθὶπθ 
ΕυΪκαππέπὶβ Ομπο βἰ πη] οιο Οὔ πὰ τπῃρόκοιρῇ, 86. ὈΟαΙΠρΘη. βιοἷ βρη βοιεῖρ' 
γνῖθ αἴθ ΓΆΡ] ππᾷ αἴο Βοιν ρ ἀαναπί. 8. ΟΥ̓] ΤΌΣ. ὙΠ 80 που Ποὶ Ἰοηθπὶ 
ΒΘ] ροπ βομδαθηι, ἀ(ἀ5. πἰοπ ἀπ ἴα Εὐϊηπονραπρ ἀπᾷ ἀπο Ἡΐο Ὁ δα 5 ΠΉ ΠΟ] 

ΑΝμνμα!μορθα ἀ, καὶ 68. εἰ, γγ1ε9. τὰ Οὐμίπροι. Ρ19}1.- εν ΚΙ. Νὺ Β., Βυπὰ 18,2. 44 
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9486 Ψ, ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΙΟ, 

ἰδῶ ὡς ΜΝ ροο υκιβαλο [ὸ κυλθον οἰῶν ἰ ατικλθ Μὲ «ηοιαδδο», οὶ 
μαβο :βοοι ὁδο 1ϑϑ ὁ ὡὸν -τρυΐ φορθ μοὶν μοΐουυ ἰλανι, ρλΘ βαὺῦ μνῶν οἼβα ζο 
Δ. δον ἐμοὶ οιδοϑονς, δῆς, ῥομλο ἣν μθοον οὐἱο οδαν λαῦ ο ἰοβν. 15. ὁ μὴν βθο) οοὶ 
τοδὶ λό  οομὴ. οἱ ἱξομμονων οἱ τὶς ᾽Ιὅτογ οἱ ᾿πιϑοῦγ ον ἐματς αὐςς . μα ρο 

Ὅλ ϑθο ϑίο κο. μοΐγ οϑὐ ον. οὐ ο μαὰ «ϑίλοϑ »ρβδδϑ; ραν ςς 
17. [. 65} αἷς ἰδαυρο κῶς ἰ᾿ωυδδν ες ἰρριλο ἐδύρθ μοσρννο ἔμθονς ομοὶν νοΐ αραῥϑοιν. 

ἰδιμ9 ἰγοιϑῦ ἰαεθδο ἰς 1830). οἱ ἱκμιλὸν ἐορίκοοο ἱαϑαθο [ιαἴοο (}) ῥογ ῥβνιϑοῦν δὶ 
ηϑο οὐ ἠ6..}} ἰομοσν οἱ οθομυ ὦ ἰξμωςοο βοᾶχο οσὐοι οἱ εἰδρϑ ὡο 
.οσ ον ἰδ ω..9 ἰδ μαθ οἱ ἱιϑμϑ οἱ τβαλας ον ἰἰουΝς οἱ [θὲ ὡο ἐμ Π λα5.5 

«Ἀϑϑ ΠΡ ΞῚ μἰϑἰο ἰδὰϑῊ [9 ον μαα μ᾿ αμϑοδθαϑο ἱκκδς Ῥρολδϑ» μας, ». 

ἰαδο. ") 'α δ ϑ δὶ [ϑὶ ὧδ᾽ μα3αοῦ βυοο .}} αδιξϑϑο Νβοοθο ἰϑὲ . 5] 

μωθουμοο μαόαθο {ι3)0 (5119 :}α. αϑϑο λφν 9 Νῶνο υἱλοδ!θ ἐμ5 βϑνο 5, Ἀϑ.- 
βϑανο ἰδ ο ίμαλο ὁμισᾶλος (4.5 σα Νν ἢ μῷς οὶ μον. Ὅν. 

τραβῶ κῶν οο Ἄν ο Δρβόοθοο ΕΝ μοῦ μγ0. «ἰλολο ἰμαθ Μμίμαο μα .Ὲθ 

ἐμοΐγ μαι ίο ΟμΝϑα ἰθϑιαυ οϑὶν βμέδοχ ἰϑολθ ἡ). οὐ τ φαθ μῃ0. ἐδ} μθη5 

μϑιβ᾽ κῶνοι μα δο οὔϑϑοῦ κῶνοι. ϑομδυὶ νοι ὅν ἰοιδὰ» οὐ ἰδοῦ . ὥαδνοος 

οἷν. σοῦ δὰ μ9οὸ οἰδνο τ. Δαν κ9 «ἐϑομῖδδς, ὑκ}}). βοιοσν μθο τὺ ον 

εἰλαιδοομοο ἰλα Λνμθὼν οἱ ὦ} ὑδῶοο ἰΝοδδνος μοϑ» οί. μοὶ ςϑομν δοῦν. 

ἰδοσ ὁι5 Ἀν ἰδίαα ἂς το ιν ἰρο μαΝνλν μϑοδϑ μοὶ οὐ οἷ. 

δ υἱὲ ᾿ς ϑοι5 ΜΝ ἰμδλοο ἰναόλλο. ὅθ» ὡὰς μϑοδϑ ον ἱ εἰμδαβοο 
ὩΣ οοο Οβαᾶας ») ϑοὶδ5 ὡς μὸ βοοϑ. οέξω ὁ βϑαοο ὑλβαθο δ φυΘ 

εἴτ μμυΐο ἀρ βαρ. μο)ο κοῦ ϑϑθαδθ οὗνοο  ράας [) υὐοὶδθ δ 

δος  μράας Μη) ιθ0} ὧθο ΟΝ άθας Ναο οὔδον μοι, 'δαν, βόθμ 9οὶ, οἰο 

ἘΞ, οοΣ εἰδανρο ΘΝ ΝΘ μοον οΣ ὡς Ομ μλθ ᾿διρροος, ἰγοὶ ῥοο μαίας» 
ΣΙΒΗ ἰμὺὸ ὡοϑο ῥομ δὲν οο εἰξϑῶνο οῖνς, ἰμὸ τ ἰαῦδνϑο ὁδνδς ὅομ [9 [15.85.9 

αι" ᾿ς, 80} ὁπ. ἱμυο ἰλαυαα »δ.- .ϑἹ ἰμω εἰδεϑ) τυ ϑοίνδπ ας} -ῷ 

᾿οᾶχο ὁὸ τῷ μα ἰλομρθ οἱ τλαῦνλϑοΣ μαθαθ ϑοδ αν ἰγνν. εἰβδδέαβοο ἰαϑσλον 

δῦ οὧδόο τόρ» μον δου ἰδορ δῶνν ἱκαυΐο ΟΝ αν ἰγῆωοο 

τοῦ Ὀϑβ οἰδαλα, ϑο ἠμααεθο ἰομοο Νὰὶ τὐἰδναδου εν ὀιμοδως μϑίο ἱκθον . ἰκαϑαϑιϑο 

ϑιέβ ὁ μῃϑ. Μψεξρως κϑἱ οἰδαδοδοο { μ ἰμκο  ν) οια., ὁοὶ 

99, τὰν Μὲ Θμαροαβιῶς τοακῦ δ )5} ομῖν ἑμὺ ἐδνοι ᾧ λαλιϑααϑο ὀῆνϑσν αὔνο τἰμανορθ 
ἰδ υοἱ ΓΡΕΣῚ ΠΕ ονο [6.66 ἱμὰς “Ὁ "ο. βου ἰδ μὰ ῥϑιο. 

φὰς ποῦ κω υθμαν νον ἰϑϑοῦϑο ᾿ς αθο βλίωο μϑλο' εἰγρ ὡς αυῈ9 

Ὅϑα ξςτς ἢ οδδδο οἷς ἰμμώςοοο ββκϑοθο Κ᾿ βογαν μὸν βοιαν ἰῥοια» [ῥογα.. οἰδαναα 

Μαροασῦς, Νπς δὲ οϑνομον ἰδύοη μα ον ὀμδοΐ ἐμὲ φοίγο .᾿λοῦο οδ αν μα υ μκογο 



ΠΠΛΟΠΙΌΞΒ ΡΟΝΤΊΟΤΞ, 817 

ΟΡ] ἰκία χκαυϊοιτροιῦ; 656. Ἰιορὺ πίοι ἴῃ ππβρθ Δ Π]Ὸμ, 68. πη8. ρ]ΘΙΟΠβαπὶ π᾿ 5 
Οαδοιίηϊβ σαν ἀοἰςχαν απ, βομᾶδυη αἴθ απαᾶα ᾿βὲ 65. πὶ τπιὴ8. Δα ]οποιίθα. ΟἹ 
τοϊϊθη Υἱ" ἀπ8 80, ὑπ ὁ5 ΨΠΠ1 πΙ0Πν οἰπένθίθη, πα ὑγθην ὙνἾ π18}] ραν πΙοΙ 65 
ΘΠ θη, ἄδππ Ἰϑιολ οὺ α16 παᾶα Ἰγοῖπι (ἀ ο]νοῦ ἦτ ππβ απ. 500 Βομ νοὶ οὐ ἀπύδυβινο: 
,», 16 ονπαηῖ, αἷς (ἀοὐὺ βομδαῦ, ἰδ νοι 6 θπι 5᾽ π]Π]10Π6η ΕΠ αν οἷς Τρ οὶ “, 

θῶ, [. ΗΠ ὠγικ τριὰς οὐκ ἐστι πρᾶγμα τῶν συνϑεσειον ἢ τῶν ποιοτητῶν ἢ) του 

υστερημοατος ἢ τὴ περισύδειτοις " υυσιχ γ0 μονοεξιδὴς ἐστι παντί καὶ διαπώντος ιδ1). 

Τὰ (οροηβαῖχ χὰ θὲ ἨδΡΘΕΠκουα, ἀἸὸ ον. ἀπὰ Οοἶεί (οποῦρἔθ. ποηιθη, 
Ι βαρὺ δῦ: 116 ΠΥ δὲ Ἰκοῖα Πῖπρ, (88. ἅτπ|ι8. ἀπ ουβο 8] ]οΠθ τι οἰπχθίποι ΤῸΠ]6Ὲ 
“αϑϑιπιποηροβούχὺ 15, Κκοῖη (Ἰδροηβίδμα 10 γΘυΒ Θἀθπθι Προ πΞομδ του, ἀδβ 516 
ἀδαάθτοι πηξουβοιίοάθῃ υγᾶγο νὸρ ἄρῃ (πο ρθη τὰ ἀϊθ οἰ μχθίποη ῬΟΙΒΌΠΘΙ ἴῃ 
ἴῃ νοπ οἰπδηον, 65. ρὴὺ ἴῃ ἴῃν Ἰτοῖ ΖανΡ οἰκί ποη (ΔΙ Ρ6]), 46 οὔνγα ἄθν βο}π 
ΚΙΘΙΘυ ἀπᾶ ρουϊηρον πγᾶσο 15. ἄον γ᾽ αύου, 65. βἹ]ν ἴῃ ἴΠν 00} Κοῖῃ Οὐ βουβοὶ 
δῃ Τιοῖθ οὗον Ζοϊν οἂον ΕὐἸτθηπέηϊβ, Κ5Γ16 δῦ οἷπ οἰπιχίρανεῖροθ ἴῃ Βοσορ δα 
ἄϊα Ναίαν απ ἴα Τὐνγρ τοῦ 5 οἷν ματι σ]θΊοΠο5. δ ββοι, (5. Ἰκοῖπ ἀπποισποι. απ 
Κοῖπ ΑἸΡΠοιοπ κου. Πον αίον --- ἰδ οτσὶρ ν΄ δαίοι ἴῃ βοίπον Βοβοπήθσοπ Ατέ; 
ΘΌΘπβο ἄορι: (ἐοἰδῦ, ον νοπὶ ψαΐοι ἴῃ 56 ποι Ὀοβοπᾶθυη ΑΤ᾽' δαβρομύ, ρ]θίοπ θη 
Ὑγ όθοπβ πὶ γαίον ἀπὰ βοιη. )8 ρὶθὺ 65. οῖπθ ΡΟ μ 10 απ| ΒΟΡΥΘηζαηρ, που 
ΟΥνὲ υπᾶ Ζοῖξ ππῇ Του βοοα ἀπ ασοησο πῃ οὔθ ἀπ ππίθη; 68. 18 οἷπα 
Πριαεδ, αἴθ ἴθ ἄρῃ Ῥονβόποι γον θα η θην νγθίβο ροσθπηΐ δῦ, πἀπὰ ατοὶ ρ ΒΟ θἄθηα 
ῬΘΡΒοηΘη. γοιοϊηρ ἴῃ οἴποπὶ Ὑόβοα, απ Αὐῇηδνθι, νυν ϑβ η ]1ο}}, νὸπ Ἐλν]ρΊτοῖῦ 
χὰ Ελυὶρίκοῖς. Τὰ αἴθ5. Ο ] οἰ χη πῖβ οἰπισδνγοῖη πα 16, ἴῃ ἄθπηθη ἀἃ5 50 Πρ Τηολῦ 
ἈΌΡΒΡΒΙΡΟΙ ἰδ. 50 βρὲ ΒΆΒΙΠΠπ5: νάον Τυ]τοππέμῖβ (ἀοὐθθ5 γόυάθη 16 ἐΘΠ ΠΑ  ρ,, 
ἄϊθ γοῃὰ ἄθι 1οἰΔομβομαίξου. ἐροὶ ρονγονᾶθῃ δὰ ἀπ ἴπὶ (ἀοροῦ ἀἃ5 Τγοιῦ ἴθοΣ 
510} δα ροθθι βοποπ", 

08. ᾿. Θ. «ἡ. ΝΟ π|0}}» ῬΟΪΟπ βίον 61" ρΘρΘΙ (16 Ἡ  γ ΘΟ Πτον ἵπὶ ΒΟ ομοη: 

Εν τηι τῶν οντῶν ϑεώρικι ἀναβάσεις καὶ καταβασεις εἰσὶ κατ, τὴν σπουδὴν καὶ 
τὴν ἀμελειαν" αλλ᾽ οὐχ ουτῶς εἸ τὴν τῆς ἀγιας τριαδορ ϑεωριαι " εστὶ γὰρ οψιᾷ ιδὴ 
χαϑ' αὐτὴν, ἐν ἣν οὐκ ἔστιν αὐαβασιθ καὶ καταβασις. 

Βοὶ ἄν Εντοπη πὶβ ἄθν Ππρὸ ρὶθὲ ὁ5. αἴοςο ΤΙ ον βοπίοᾶθ, νγο] ἄν ΕΠ ρα 
το ἢν Εν τοππεπὶβ Βαπιπιϑὶς ἃ15 ον Ττΐρο, ἄθν οἷπθ ἔθ ΠῸΡ βίθξ [61 δι" ΕἰΡΙτο πα ἐπ18 
ἄδν Κύνροναϊησο, ἄον δηιᾶνθ, σοίπϑιο, Ζὰν ΤΡ ]το ἢ ἐηἶ8. ἄν Κύτρθυ]οβθη Λ Θβθα Του ί- 
ϑϑβοινδίοι ἰϑὲ. Ηΐουννοὶ οἰ 65. ν181 ἸΠηξουβομθᾶθ: ὅἀον οἷπο ονἸγζοππῦ ἧἴθ5, (ον 
πᾶν ουϊκοηην Ὧπι5. ΠΠΠ ψόηη οἶπονῦ αἀδλ. ἩΔΟΙ] θΕ, β᾽ τὺ αἴ6 ΤΟ ]τθ πὶβ θ6] 
ἴθι νοῃ ἀου]οπίροι ἄον Κῦνρου]οβοη δ ΌΒοη σὰ 461" ΚὌτροννγο! ἀπ γὸὰ ἀὰ χαπῃ 
οἰπήδομοθη ὙΥ ΔΒ ποιηθη ἄθ5 Τίονοβ. Βοὶ ἄθυ Τυϊηϊ  ἀῦὸν ἰδὺ 65. πίον 50, ἐδ 
εἶα ἄορ, ἄονυ ἴὰ ἄσθν Αβἰζοβο παπᾶ ἀον Εν] πο προ πο} ποῦ 8580. ψγοῖα ἰδὲ, πὰ 
Θομη πᾷ (ἀοἶθὲ βομϑαί, πη ορβῦ βρέ δου πϑο]ι ν Π]ΠἸτοτησηοπον οἰ ἰραπρ ἀθῃ Ὑ αὔθι 
“ὰ Βοβδαθη Βοϊτοπιηῦ, 50. ἰδ 5. 061 ἄθῃι ροβομαθηθη Πίηροι, ἨΠ6Ρ αἰνοι ἰδὲ 68 
ΠῸΡ οἷα... Βομδαρη οἶπο δα! δη, οἷτπὸ δα ἀπα 8}; δαοὶ (0) οΥἸσαππῦ τδῃ ᾿γοῖποι 
ἸΓΩ ουβομ ο ἴθ ἄο Μα]οβίδε οὗδν οἷπ Αὐδὕαξαπρ, ἴπ ἀθη οἰησθίποη ρὐ ΟΠ η 
Ῥουβόπθη. γ 16 68. πὰρ ἰτοῖπο Αβια Πρ' ἄν ἴῃ ἀν Εὐν]τοπη π18 ἀον ΤΡΙἰ 50 
δΙΡέ 65. δαὶ ἴπ ἰπγθη]....., ὁβοι. Ἰτοῖπθ ρα] δπηρ, κοίῃ ἔρον οὗθυ βράδυ; 68 
1βὺ οἷπ Τὐομῦ, ἄλβ ἱπι Ἠουζοι πῇ οἷα ΝᾺ] δαΐροιῦ, Ὑ͵θηη ρον β ἅποῖ ον πὶ 

ὙΘΙΡ οἷο. τγοπῖρου Θ΄ Ροϊπίσίο βίῃ. Τ,δγσθι πἰο]ῦ 50. νο]]Πκομμιηθπ. τὰν 8 50} ἴῃ 510} 

βοιϑαί, 80. ομιρίδηρὺ 6 σοι οἷα Γἠοπῦ ἰπ οἴ ποτ Ἰυυ]τοπηύπῖβ, ΡυΘμΖΘΏ]08, β8ΠΖ 

σἹοιομαυυϊρ ἀπὰ ρἹοιομσοίεῖρ, πίοι πὶ γοτβοϊθάθηθι Θὐπῆθη, ὙὙ16. 85. θ61 ἀν Εν- 
Κκοπηἐπὶα ὅον ροβομαβθπουα Πίπρα ἄον ΕΔ]1 ἰβύ, ἅϊο ποῖ Ζοὶύ, Οὐὺ, υδ!ξάξοη, 
ππαβθιιιποηβοίσιηρ; οἷο, γουβομίβάθη βἰπα, [πη ἃϊο ΤΡ ἰδὺ ρᾶτσ ο]οι παν εϊρ', 
Τήομ!, Γἤομθ, Γπολὺ --- οἷ πὶ ἀπθοργοηκίοβ δηροθούρἑοβ 1ἰονδ, υγίθ ἀθν Π6Π]]ρ8 ΟΤΘΡῸΣ 
Βο;χοι θέ. 
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848 Ὑ, ΠΑΝΚΈΝΒΕΠΩ, 

ἰαϑ9 [κιϑον. ὀμϑ κϑῦροῦ οὐδοὶ ἰλᾶλου δο ϑβνθϑο βθινα ὁ Μγ ἰδωμιδον ἱκανίυ. μοὶ ὀμαῶν 
ὅθι οἱ ἐμεςθ ῥασεϑ ἰμῦ κϑίρ οβοθν νι ἐκ νόμον ἄτι μοῦνα οο τἰδααα ἢ 
φοδοθοο τ μομοοῦ λυ ιθοιϑ δῶ ἐδῶ ἰδ υγασας “ὐἱο ὡϑαλων μμυλν των 
πθόμαθῦ ῥὸ ἰλὅλον ἐπο Ἀὰβνος αλαδὺ ἢ «τον νοΐ κὸν. μ] ς ομιαῦς, ὁΐν. 
εθὴ5. κοῦρος [ ὅλο» ῥο ἰδάλαθο βόδι 5 μα δας, ἈΞ. 45 ὁδα. ᾿ϑοδο [ὁ 
δοο ὀΐν ΝΟΣ δι ὁπ εμιλν ἰδλὰν Θὲ. ἰδέμμαλο δὶ ὡ ἔβαλον ὀρ. ἔξαδιν μο Μὲ 
μαϑ ᾿οονα θϑ9. οἰααο αν ἰδ» θα νο (6.5.5 ἰδμὼο οὐ. 
ιϑίο ΒΝ υ μ36}} ΔΑ; οἱ ὩΣ. τ Ὁ εἰναι μϑγϑδο ΟἹ Ἰομ μαϑαϑ) 

γι" ρδνδοδ «οϑν ὦ ΟΝ 5. οϑγος ϑὼο "ϑδορ 9. .9 δῶρο, θαι, ϑλϑο 
θολὸ οὐ» μὰς. βυσνθος [κολμν ᾿δυϑ μωθγο σαν. μα Βὲ οἰας ὦ ὡς 
τίου» Δα. ο ’ϑα Δ λσ οϑνυλονς, τοῖν. υὐδὰϑ μαῤαϑον Ῥ Ν᾿ αιασροο μα 9 μὰΘ 
φῦ οἱ εμλὰς ὦ ἘΥ ΟῚ ἔμ Καλὸ} τΑϑῦ νι θοΣ οὐ Ὁ. ομ .λαιχιο «ὦ. ὗὸ 
ἰθας ἡ μῷδοι μον Οἰδῶσϑθο ως οἱ οἱαυομθ ὠοδαὶ τα οοιαδοδδι, 
Σ᾿ ΔΔὰρομ μόδον ιϑϑιδώεθ κΑϑν ἰγοὶ ἰδδα δον οον μόρϑϑο.. 15.}}5 οἱ μὰ ὁ 5 ὑμβον 
ἰοδαν οδδαϑαιθν δος μωροὶ» νοἱ εἰλομραςς τὼς. αλκοδαο ἰδϑι,ν, σου ὁμῶ) 
ον μοο. δα {} Οἶδα δα δ ἰθμαγο ἰοῦ ἰδλαὰς μολ. Δ 
αι ὸμ “Ὁ τ 8. ἰδδοα ἰδάλο μος αὐὸς, δ ρρο τωοΐν ἰδίως 

κοι οὐΣ μλὼν δ (ϑημνος ὀιδῶ χρᾶν, αν λα θ) κοῦ μοῦ. ολϑδδο μυϑι [δῶν ορὸ 
οομἑ Οβϑαο δα κ᾽ ᾿νοῦ» ΟΣ ΨΕΝ οροϑιο 9 ὡ θὰ, ἰδβαυο 
τ μ μι μθα . ϑο 5 ΟἹ νοι τι ἡ δον μα Κλ μλον 
λϑοῖ, τὸς σαθὺ τοὶ Ἀνο .μκ οο᾽ 59 αὐθο).κ9 τῷ εἰ μὰν ἔναβϑο δὸ ΟΥ̓́ τοὶ 
ἰδδύρος, μάγον μον ἰβασι ρος ὧς βαιο ἡ᾿. οἷα. [μοὺν (αν ἰαθὸν 3'Νο) 
«οὔὥσσδυσ αι οἱ τ βακοο ᾿δαλδν εοϑιλολιν, μθμο ἰγϑιο. καυδιλαλο ἢ ἰδῶσϑο οὶ 
ἈΞ ὼς. δ ιοΐ τ βδμον ἰομυ οἱ κὐλ  ϑυΐν μον δ μὴϑὺ μὰ. οομὶ 

αν ὁ τ ΝΑΣ ὅϑογ Νὰ λοο τλθροο βοῶ κοβος οὐ. ὦ ἐν ἰκουὶ Νῦμυο ἔνα ἐν ὀιδιθιοὸ 
εἰδέμαα βωδοΣ ὅλο οιδοδδο ψοΐος. οἱ ἰχ βθο ἰδϑιν μὰς βαθιὰ. ἀθμαηο μα 
ἰκδοὶ θ᾿ κϑαίομο» κῶς βμυίο. κ μθὸ ὡτὰν, ἴοο ϑόμοὺς οὖν δῶρο ΜΔὰ Ἀν ΟΜ 

ταν τλίοῦ Βκαθλο ῥο οὔ» Ἀν ζῶον ᾿ομοαθ ὁ ογ.. μὰ βθὸν ἰἰοομο. μ5'Ν5. ομοῖν 
δα Ὁ δ ἊΣ Ναϑαὶ ὀιξασ λϑν εἰδρις ὁ μα ὧδ᾽ ῥοὸν ὅϑια εϑομδυὶν 
εἰκοαν οδο» 9 υϑιδαν,, κῶν 5.) νον, ἄβιοον, » όν οοὶ . οοοδυὶ μνανθο, ῥββοῖο 
᾿« ὥϑοὺν, 95} οἶδδδο “ἰϑω «νον ᾿ον. αὐον» βαθα ἡ Νωμ1}1Ὁ ὁ θολὸν οὶ Ἀδον ιν τα 
οο 19} μϑο βραὺ δίας » δύο μοὶ ἰϑραβ [αϑιλθοῦν, ὧν [κοῦ θὲ } 
μιϑοι κοῦ υμὼ ἰοδνν πϑιοῦρροςς, 69). ὍΔυο, ἰδ λων μα ϑὶ μόνας ὡοαιϑαν 
μα ὥϑδαοο., ἰβοναις «οι θοο Οἰμάλαλοῦ οὐδδι ρῶς, κολ Μὰς 15 5 μ 
εὐμδοὶ ἱδαν οι μαννλνν νἰλαῖο δα μα᾽ πᾶ Ὅλο τας δι σϑλαοοΣ 



ΕΌΛΘΕΙΌΚ ῬΟΝΤΙΟΙΙΒ, 849 

04, «τὸς. 16 Βοβομ θη μοῖν ἰοὺ β υδ]οπάθι, τὰ αἸ688 56]166η (16 ΠΟ] ὨἸ Πἶβθ6 
οἰπρθννο ἴθ θο]α ὈΟΒΟΙ ΘΙ. 1" ΑἾ80: 

ἅσπερ ἐσυπττο1}" μι {} 10}} διαμένει πιο Τ021} Εἰ {ὈΤῸ παριικπυπτουσῶν εἰ πονῶ» 

οὐτς ἢ ψυχῃ ἢ ἀπαῦὴς παριε παντίὴν τι}}} δ'ν τὴ! γ1 ποαγματων. 

Τῖηρθ, αἴ6 Β6Ὶ θη {ΠηννἸββοθάοι. ἀπ ΝΥ ΟἹ  ὑνταῖσο. ἀἶθ Το ἀθηβομα μου. οἵ- 
τοροη ἀπ αἴ ὅθοϊο ὈΘἤροίκου, ρσόθθα ἀπ ἄοημοι, αἷδ χὰ ἀπαϑεια ροϊδηρὺ βἰπα, 
ΒΟΠΠ6]1 γον θον" οἴ ἸῃΡῸ ΘΟ] θη. σὰ ΟΒΟ αἴ χου, τὶ ΒΊΠΔον ἴον. οἴποι ϑρίοσοι; 
ἰϑὺ ἀδ5. ΟὈ]οκῦ νονῖθον ἄάπη ἰδὺ ἀπ}} (8 ΒΔ ἄγη νου βονιηᾶθη, ἀπᾶ ον Βρίομοὶ 
ἰϑὺ τοίη Ὑγ16 ΧΌΨΟΡ, 

θῦ. (ὦ. .- Εργατης ἔστιν εργλπξομενος μετο διακρισεῶς γνωστικὸς δὲ εστι 

βοηϑος τῆς σοφιας. 
Νοροῦ. ον" ΒΡκΙἄσαπρ' οἴπθθ ΘΠ Βα ν Οτοβ δ ΠΝ ]0 αἴοὸ5 ἸΚαρΙ 61 οἷπο 

ὙΥΙΔοΡΊοραπρ' ἀ6ι" Ηοίάδπ, αἴθ 8 Ἰ)λαβοὶτι οΠλ61" Οὐ ἸΚΟ ΤῈ 5 ΓΒ ρθη ἀπ ἔροῖθη Ναΐαν 
ἴῃ ἀη8 ἸθαρηΘη; Ὁγ88. ππ5 | ρον ἴθ ΑἸ] πιο Π]ο Ὁ ον ποθέ, οβιῦχθη τυ αἰοθῦ νοι 
Ναῦαν, βοπάοθῃ. ἄπνοϊ θη ἀπ Γγοίθια. Βυα βοι]αβ οὐ νγεο βθηθη ὙΥ̓ ΑΒ ἄο] ἴῃ ὅθι 
Ταροπαϊ θαμρ. Τὸ Αὐ]οῖμου. τὰ ἄθηὴ νουβοίθάθηρη. Αὐέοη ἄθν Ταροπ ἰδὲ ἀν, 
ὍΘΙ 516 τις τὴϊρ  υπ 7} δαβί δ, ἀὰθ [6 06,, απὶ ἀοὐδοβ πίον ἀπ ἄθυ' ὅπ νὸ 
νῸΣ ἄθη Μοηβομοη ΨΠ]οὰ. ἘΠπ Κθηποι ἰδὺ (ον, ἄον! ἴὰ Ἰαπροπι ϑὐπαϊαμι γἱο] 
Βοϊοναῦ παῦὺ οὔθν. πϑὸῖ ἰδηροι" ΑΒτοβο 818. οἷὰκ ΠΟ" αν Πποομϑίοη ΠΟ ]το πη 5 
ΖΌΡΘΙΆ556 1. ὑγου θη ἰδῦ. [πὶ ΗδηΔ6] ταϊῦ ἀπ δηνουυλααῦθη πιὰ ποῦ γϑρρΡα Ὀθποὴ 
ῬΕαμᾶθη ἐύνἀου ον αἴο νοὶ ἄου Ξοιθρίαπο ἰὼ αἴ Ν᾽ ΟΡ πα νν βθὴ ρβοϊορσίς ΔΑΓ ΘΙ βΠοῖς, 
Κα ῦῦ ἄδι 56 χὰν γο]οπάδξοη ὑνἸτθη μέ ἰβ Του βο ιν οἱ ἔθ 501] π ; 50 5 ἐς σΘβο!  Θυθη : 
611 ἴθ ἄον Μὴ οἰβ]νοῖν (τούδοβ. ἀϊ 610 πίοιξ ἀανοῦ αἴ ΑΥ οἰβιιθῖρ (ἀοτῦ οὐταπηίο 
οί" (1 ὅσοι. 1,1). 

θΌ, «ον δυνατον τὸν νοῦν πνευματικῆς γνωύξωξβ μετεχειν πριν ἡ τὸ τῆς 

ψυχὴς παϑητικον ιασασϑαι. 
1)" Τηλια]ὺ ἰϑὺ [(]ν. ΕΟ ΠΡ Απἰτοβο ᾿ἰδὺ ποῦιρ;, ἀδτηϊο ἀϊα βθοῖο, σοβυπᾶορε, 

γομ ἄδη Το ἀοηβομα ἔθη 465. ον πο ροροη ἀἰὸ Ναλαν ρονοίηϊσυ γοῦάρ ππᾶ ἄδππ 
416. σοϊβυσθ Τυυκομη π15. 6υ] δ 16. 

Ὁ7. ἰ. ,.. Βὲ αὐ λογικαν φυδεις δενδρῶν συμβολὰς ταῦτα δὲ υδάτι. αὐξάνει 
καλὼς ἢ γνῶσι υδῶρ ἕξων ἔστι εκ τῆς ζωῆς πηγῆς ἔχρδον. 

Του Βο]υα (ἰοἥπηϊο, Νοιοπ 41οὐ Αὐβδοπαρ οἴπδε ΒΟ ΡΠ σον ᾿γοἰζοπιπιθα 
νυ ἴον αἰ Τοῖρο, ἀδθ υνῖτ οἶπο ἀϊὸ παάο 65. Οδίβέοβ. Ἰὸπὸ πο Ενκοπηἐπὶς 
πϊοῃῦ δργοίομθη, σγοπῃ ρ]οίοι 61 ᾿Ἰ ΒΟ] σὰν σοἰβέϊρθη Αὐθοὶξ απ αἷο βοῖρ5ὲ 
ἴῃ ἀπβγθπὶ ἔνοίοη Δ Π]οὰ Ἰἰοσὺ, Ἦθηπ ἀἴ6 Ὑ υ παμ νγθβοι ἴῃ Ἰϑηον 5 66116 ΕἸ χοο ῖο]ς 
(Εχ. 47, τ) ἀπγοῖι Βάαπιο βγη) ο] βίου. ἡγορᾶθῃ, ἄλπη Ραβὲ γουίγο ἴοι ἀὰς. Βα ἀο5 
ὝΘΒΒβουΒ {ν᾿ ἀδ8. δυνίρο [μοῦθη, ὑχῖθ ον δὴ" σαν σιν  ουΐη βασὲ: (ἀὰ Με οὶ 
ἴῃπ ραθθίθα, απ οἱ" υγἄναθ αἰ ον ρθ5. 6 θη. σΘροῦ θη. πᾶ θθη. (Το ἢ, 4, .2) ἀπ γγον 
81 τηΐϊοῖν οἰ απθέ, τγῖα αἴθ ΒΟ Π ΗΠ  βαρῦ, νὸπ ἀοββθὴ [μοῖρ οἷο. [ (1 ο}ν. 7, 39»). 0) 85 
τα ἄθπὶ ()ὰ6}1 465. 126] γ8π5 ἢϊοδηκ ἃ, 11, δα8. Ἰοπθν ΘΠ] ρθη [{1116,. ἀϊθ ἀὰ8. απϑάθῃ 
5ἴ0 ἢ}. ΠΟΥ 8116 γ᾽ δυπαπίθννοβοι οὐρίοθῦ, 

8. «,...». Φιλισταιος (οον αἀλλοφυλος9) ἔστιν ὁ ἐναντιουμενος τοῖς τὴν επαγ- 

γελιὰς γὴν χληρονόμεινν βουλομένοις. 
Νῦθη ον 8]]Π6ρονίβοιθη Εὐι] ἥταπρ' ὅον ὑγρίβομοα Βϑαάθαξαπρ 16 πὸν {1 8 

(1 ον. 10,11.) ψ|}] δ᾽ ἀπ. Ναὺ πιδοίθη. χὰ ἐδρίονθπι Ν᾽ Ιαθυβέδηαο ἴπὶ ροἰδύϊ ρθη 
Ἰζδιιρίο. Μ|ιρ δύοίῃ. πημᾶ Βοϊηοαθι 80116ὴ τιν ἄἀοπ (ΔΟ] 01, ἄθη ΕἸ ἰγβῦθη. (65 
Βὔβϑῃ, οὐϊοροη παπᾶ ἄδη Βόπδτθι ἀ68 Ἰοροηαίρθη (ἀοῦίθ5 σαπὶ 51ορ' νον ] θα, Πδηη 
ΜΟΤἄθη ὙὙ1} αἴ ΕἰΥ]σοηη η15 Ομ. Θροσ θα ἀπ ἴπὶ Τἰοιξθ ὑπ] απιρῃΐονθα: ἴα Το  ἀθη- 
βοιδίξθη, ἄϊο ϑίππθ ἀπὶ (ἀοάϑηϊκοι ΘΠ ΒΟ θα, β'ηα ἀθηπ νου πιοῃ οῦ, 

09. ἰ. ». «..ν' ἢ ἀγιὰ τριὰς ἐστιν υδῶρ ἀγιον παρ᾿ ὁ τὸ τὴῷ ξωης δενῦρον 

πεφυτεύται. 

- 

τι 

12 



8δ0 ὙΓ, ΡΕΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἌστοΣ θ9» οο.. βϑιαν μθι τὰ τυ» οἱ «μὸν ἰὼ μι ϑομδν μαῦρο μθὸ 
νοϊαας ὅμαγ ἰοῶν δα Δ» σαι νος σον μὰ. «οὐ «νον. οοιαδορο ιν, 

μοΐδδο ὑδϑρϑ οἱ ἰδνϑουῦ ἰϑϑμϑ εϑι μϑαΐ ᾿ ϑθοΣ (κ᾽ υΜιλάροδ δ, ᾿ῦμαν ὥϑο 

τ Μιὶσ λαλάνος, ἰδααλο λοβον ϑίο. ἡ. ἰδ αιωΣ μαϑαθ σθοι (οἷο μιϑοι. οοιονοΐν 
λο μὰ ὡ δος ν τ ἰδ δω, νἱ νο . ἰμϑθ μόθον ἔϑδλο .9 

1 Δδ) ομυαδο μοΐίδδο ὑδμϑ οἱ ἰδϑουῦ [γομθ ἀνεθὶ Ἀ. μαοΐγν οἰμόομο ἰβαο 

Μβοαλο Μυΐμαλλο μὰς κϑὶ Οἰοδνοῦλοο βὅϑλο [ιλ9 « οιοδΐν κὐϑον ιοίο βυθὸν. ΒΜ 

εἰδῶ, μαϊαϑ τὴϑ ιο ὠδν. μα οἰαῦλαυ τῷ "" οἰμεϑθ α.ς-9 “οοδουὶ 

᾿ βου ομθο. πρωΐ οἱ Ἰιωδ ἐν υὐοί νει [καθὸ ἰλαϑι ομον ἰδδιρ σοῖο, δϑιὰο 

ἰομο ἔβας ρῶο μλϑαν ἰαὐ, ομμδο ἰδῦρο οοιοδουὶ ἰΝϑδο [17 λαχὼν ομα νοἱ ὦ) 

οο᾽ ἰδὲ μον κα οἶμομμο ομθο θϑΣ τἰκοδ αλον [5.9}} οὐδ. δ» ον. οοοδοὶ 

1γ5᾽ ἀογ βὸ ἰδαθὺ ὁμα δὴ θαι, 5.0] [κϑυΐ γος βοὴ οαδ. ὧν δὰ βμθοῖο οδαν 
κῷ ὁμῖμ κϑὶ; ἡ ἡοβο μῈ5 ορϑ βοιο . 515} οἷο δον μα 9] ς5 μι οι. 9 

ἰμὶ βαρ Μὸ υἰϑόδυο ρα μ΄ μῦ αϑοιρν βλλλαθου οδδι φῶς ἰυόλ, λϑξο κὰϑ 
ωοἹ κῖς} "ον δ {|γ ον “5. μὰ. ον μον βαδς, Βορν. [οὐ .δοΣ 

Θιοδ αὶ μὲ τ οἱ σῷ μι Νίμρας μδάσϑος οἱ γϑϑιλο υὐδϑοὶν ῥοῦ τ μοΣ 1ϑὴΣ 

ὄμϑου [λαλοῦν βα οιοδιοὶγ τήαας 57. ἰοδδο ἱξ ὡ Ῥοαϑ! οομλο ἐν οἷο οοὺν. 
δ τ δὶ 5.9 Ὅἄβυο ἈΠ ποθ οιαδϑὶ το; ἊΣ Ἀρο τἰΝάρϑαυ [6916 8.5 οι 

οραϑι  υρδοασ πὸ τ οδλ λοῦσα. γμβοο λας ἐϑτο ὁ ἰοον δα ῤζ, 

οϑμΐ οὗ ᾿λϑν δὴ οἶμμο ββδαϑο οοιαϑδὶγ ἰαϑδα' : μϑίθδου 15.9.8} ας 
ἐρ τ ΜΆ υχϑοιλολίο οι ὅθ οΝοα μδϑαθς . ααὲ9 ᾿αθοο μὺ ὧρ κα αϑῇὴν 

Αμδ ἰδ ῥουν [να ϑϑ᾽ ον [αι κον μα ἰαϑὴ σοῦ. καθὸ μ δον μα. β5ϑϑ 

εβοιθαι .λθραο βου οἰλα.) «βοορο μα ἰδ αχθ ροβνϑ κϑϑὐδιραλο ϑομϑοῦ 
οὐὐ ὅμο σον βομ ιϑλας χὰ. οομίὶ οἶδ  λοο ἰδορο {{1565 μοὶ μϑοίο 

ΘῈ κρρ υἷδῶν (γύρον, καθ 5.9. 80 μὺ μδο ομϑοῦ ἔβα 9) [νὴ] ὀβνοὸν, ἡγὴν 
μιαϑαϑιϑν μοὶν ὑὔογο.. ταῦ ΚΞὴ ρμανθ ομϑο; οὐ ἰῥομθνο ρρυΐ μα ΝΘ νοοῖ. οἱ 

εϑϑιβὸς, μὰ ἐγ ἡ ϑ ον γ νας ὧς ιϑϑιλουίο ϑοιδιϑοο δὰ οδνοα 

ἰβαθ μϑιῥοο ῆρμοῶ,ο : δον βακο μ3ο}} εἴξῳ9 ὅμο σοι 9 ετ ΕἸ 
915. «οἷο μ] -κϑς οἱ ἰις οὐ τϑοβο νοὶ μοϊ ροῦν :.ϑρα βου ὅλο 

173. ΘΙΚΘΑΣ ναῤδιαλο ομον 51} ϑοιδιαθλοῦ βνιομθ σάλον μὸν «οἱ θδοα ἐθανον 
ὦ μοδϑ ἰδ βαϑν εδοῖ Ἰακον 9. ὁμαδαι Πγ ᾿ς «ϑομλᾶϑλο ἑαδ ρα. 

λαιϑλον ἰγβ9 ὠὸ αϑοῦο "τς ὧ ἕξ οὐο τ λαθοα ἐιροὶ ὁο [αϑιϑῶν ὁ ἰννδο 

τ μα Μ5 Ιβαδ υϑας κὸῦ βου ορναῦ μ᾽]. βυυαλαςν βομνακο τἰλδμοςς οο 
κὔθη 5. δὸ ἔβεωμὶ φϑομϑοῦ μαϑοϑβοσσος, [ἰορθια, υὐονθο, εἰκουλ ον ον δο τὸ 
Νμο [λον μον ο. τἰβούμας ὡς Ναϑδολὶν μϑὶ ἀμ :βολ᾽ ὡθο οὐμο ῥῶο 

ὕλης ϑοςθ ἀν δῶο βὸ μβχϑθ γ0ὺ. κο. βϑλδοο βοον ἰνιλο οθαν ἰδ οἶνααο 

Β........ ἐὑρὼτι 
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ψγοΐονα Εν κΙβυθπρ σὰ καρ. 67. ω1085 ἰδὺ ἀὰβ. ουσγίρα Τοθθη. οἷο,“ ("ἱι. 177, 4). 

70. «". φβὅπερ τὸ σῶμα ἡμῶν ὃν τουτῶι τῶι τοπῶι 1) εἶν ἐκεινῶν εἰνίν λέγεται 

οὐὑτῶς καὶ ὁ νοῦ ἡμῶν δ" ταιβ τὴς γνωσεῶς διαφοραις, 

Ἄ ποῦ Πον ψογάοη αἴ Ψουθὶοπάδξοι. ΒΟ], ἀαβ σῖν πὶ ἀπΒ οἷμθ πὶ ἀθιη 

Τιαἶθα νϑεθαπάθπο νϑραϊηβεῖρο Ναῦαν πάθοι, ἵπὶ (Δοροπβαῦς χὰ ἀρ ἀμ νοΡΏ ΠὨΓΕΊρΘπ. 

βξαιαμιοι Του 11. Τὸν Βονγοῖβ (Ξε ἄὰβ Βοίβρίοῖ, ΒΙ14) ἰδὺ κἴὰν. 16 65. γοπὶ 

Τιοῖρθα δαὶ βοῖπον Βοινθραπρ ποῖβέ, δν ἰδὸ μον οὔον ἀονῦ, 5 δποῖν νοι (6 ΤΣ 

εἷο ἰδέ ΨΌΠ] μνοβθμε αι ἱπὶ ΚΚῦνρον πᾶ ταῖν ἔπι νου θαπάοη, ἀρ θν ταῖν ἄρῃ (ἀϑάδηκοη 

ννδπάονε βἷα ἴθ ἄδῃ γουβομίοάοποι Ανίοα. (ον Εὐ]κοπανηϊβ νὸπ ΒΙῸΣ πϑοὶ ἀοΥΌ: 

ψ δε αἴ6 Ἐνκομηξηΐθ ἀΐοβοβ ΠΙΠΡῸΒ ἀπ ροπὺ πγοῖδου. χὰ ον. Ευ]τοππίπϊβ, αἴα 

ἦδπο8. Τὶπρ νϑυϊειπαῖρσυ. ΤαΡδιΒ σοῦ ΠΟΡΨῸΙ, ἄδβ ἄθι" ἈΘΠΒΟ} νου Ναύαν πἰοιῦ, 

τγίο αἴθ ἀπᾶλθη Υ θβθὰ 8116, νου πα 108. ᾿βὺ, 

ΤΊ. «᾽ν “«]υνατος αϑετῶων (ανυποτακτος) εὔτιν ὁ τοὺς εἰς τὴν τὴς ἐπαγγελιας 

γὴν εἰρελίοντας ἐκβάλειν ιαχυριξομένορ. 

Κὰρ. 68 Ἰάξοι Ὑῖ ἴπι Μ16 Πιανύοιῃ. Κ 8 [8 | 5 ἄοῦ Βὅθθ σϑθροη ὑπ|8δ δ ποῦ, 

ψΘμη ΜΠ: ὈΟΡοΙ 5. ἀπ8. γϑυθίθοπο Πδπᾶ ἀ68 Ὑροθδδε ἴπ υη58 πὶ (ΘΠ δἰ πηηΐβ (ἃ. ἢ, 50 

«ἶδ 68 δίον. δα Ἐράοπ παῦρ!0}ν ἰ5:} νοβοῦσο πᾶροη. Ηἶθν ὀτιπαμπῦ ΘΓ ἀπ, ἀαθ 

αν 16 πίομε, ψοπὰ τ πδο}} βοιινγοτοαι ΕἸ ΠρΌΩ α18 ᾿υνκοαπύμπβ ΟἸν,, 815. Τ]ηλον- 

Ρΐδπα ππβτ88 Ηρ1]5 οὐἹαπρὶ ἰαθοπ, ΒΟΠ]ΔΡΡ ψνονάοη ἀπ (16 Εἰ ἰδίαπρ; --- ἄϊθ ΑΒ]τθβο 

δ νον ἄσηι Ἰοΐσίοπ Αἰθιμσιρα θ]θροα, ἄθηπ ὟΘΙ Β[ο!ιξ, 5610 σὰ, ἀαβ οὺ' τοί 

οὐ, Ἐπ 5011 ὑὴ8 πἴοι ρόθθη νῖ8 Πανὶ, ἀ6Ρ Κὔπιρ βομνονᾶθη, ἄϊοὸ ῬΆΠΙΒΕΟΣ 

ππίονυγαν, ἀρ" δἷο πῖοδῦ ραπς δαδβγούθοῦο, βοπάοτη βίοι ταϊξ ᾿ππθι 61 }]16}} ππα ταῦ 

ἄδυ ΠΠοομέον 465 Κῦπίὶνβ νου ἰδδιμ ἴῃς ΒΟ τη ΠΝ] 1οΠ1οῚ ονοϊπίραηρ ἄθη. ΑἸ βαίομι, 

ἄρῃ Ηοοβπαῦ, σϑυρίθ. ΠῸ βίδῃᾷ ρϑρθη βοίπου. ΨΆΡΟΥ Πανὶ, ἄον ἴθ ὑστέρου 

ῬΡίοἄοπβραῃθ οἰπρ ϑο]Δίθη ὑσᾶν ππἢ β[οῖν τη ἀν ΒΑΓ βορὰ νϑυρϑηροη παῖίο, δαΐ 

απᾶ οἰπρῦτῥο 50} σορθα ἴπ ὙγΘρθι βοῖπον Βἴπι4θ; ον συγΆΠῈ; 18 ποῦ Ὀδάθοϊτίθπι 

Ηδαρέο ἀπίοι ᾿ἠἐδογοτη ΥΥ οἰποι ϊ)οι" ἄοπ Τόν δι χανίϊοῖς 1π 485 Πδηα ΝΙοα!) σὰ ρθη, 

72. «. «. Ἐπ τεσσαρὲς ἀρχᾶιν ἀπὸ μιιιβ πηγὴ ἀφοριξονται εν διακριόει δια- 

νοηϑῶμεν τῇ} τὲ εὐπορθεξυσιν εὐτῶν καὶ τὰ χογθ τς, 

Τίπέξον ἄδη γἷον 1] }Π1|586η ἀπ ΣΡ οἴπθπ Θα0116, γψουβύθαῦ ΘΓ ἴα νἷοι" Τιοιάρη- 

βομαίτοι, ἄθυρθη (8011 ἀν Βῦβο ἰβὺ ἀπ νὸμ ἄθμοι 510} ψὶθᾶθι 81165 Βῦβα ἀυχοῖρ: 

Οο εἰ βιρίκοῖῦ, ΤΠπ σον, Ἠαυοίον, Ησοϊπαΐξ. ὙῈ]. τγᾶβ οὐ δηΐασῖο 1 Κὰρ. 88 (ἢ 

ἄρον αἷθ Βερίογᾶθ ξασῦ. 1: 0116 προ η Αὐβρϑηρ απ ἰῃνα Τϑπιᾶον. Κἰαρ θ6- 

βοῆξοπα 501 ὑδάδαξοπ: 50 ἐνίπίζο. πἰσμῦ ἢὰν 4118 ᾿πὶ ἫΝ οἰ δίππ ὙΟΥΒΙΠΊΚΟΠΟΙ 

Αἀαπιβιεϊπᾶον. πὐΐξ 6 8116 ἀπ Δ θυ πα} --- ἀϊ6 Αββϑντον τὴν Ἠοομπιαῦ, ἀϊο Αορνρίον 

τοἱξ Παχαοῖς, ἄϊα Ἰηνγοιπον νοὰ Ομδν]ὰ πὶρ (οΙαρίον, ἀΐϊθ Ῥανῦμον. πῆῦ Ρθ- 

εἰδπᾶϊσοιι Ζοτη τῦῖο 5. Β. ἄθι Πιδθᾶπ ---, αἰρ ΒΟΊ]Οη 510 8πῸὸῖ ἴπ ἀπβλθπι Οἰρπιοπ 

Τιδπᾶο θαδοιύθα ἢ; γόπη 5ῖ6 ταϊὺ Εηρναοῖν ἀροθθι, Β0]16πι ὙΠ ΟΠ] ρ δῦ α16 ἘΠΉ ]ΠΒέστα 

Βρϑύσοι, ἀδβ 516. ὕπ80} νϑίποα Παπᾷ πἰοιε Βοβαᾶοϊη, ἀαβ πίοι οὗννα ἀαγοὶι (ἃ 

ἡ Ἰηίτοη 88 ἄδπη Νίοροπ α16 Τιαβῦ, δὰ. ἄθιῃ ΡΟ ΠΠΠύθη. Μαρθη ἴθ ΠΠπιπῈ 8] 6 Ἰτοῖῦ, 

ἀπ ἄοπι Ηδυχοη ὅθι ἤοτπ, ἅπ8 8: βΘβο ΓΟ] Οπθι ΠΟΘ ΌΟΣ ἐγταππίβοϊο Ο 61 }156ῖ8. ἀπ 

ἴπι Ηϊνη ΑΠ ΡΟ] βοηποῖν οπἰβέοιο. ΜῈῈ 8411ὸν Κραδὺ Β0]]Ίθὴ. χῖῦ ππ Πἰδοιι. νὸν 

ἄσπι ρομοίτποι Βοῦνιρ ἄον. Θοάδηκοη, ἀα 8186. ὯΠΕ πίοιξ ἴπ οἶποβ Ἰόπον [υὔπιο. 

βοίδπροι. Του  ἤπσθη, ἀπ τσ ἀπβτθῃ Εοϊπᾶομ το ἀΐθπθη τηϊββθη, πϑο 611 

ὑχὶν δπ5 ΜΙοβοροξαπιῖθη ἀπ οργρέίθη πη ΑΒΒαν ῬοΙμοῖΣ πτογᾶθη βἰθα ὑπαὶ 8 2} 

Ἐφοιμαῖξ, σία Ὀϊοπδύο ὰ ἀν Οοτθο  ρκοῖν ἀπὰ σὰν ψΔΏτθη ἘΣ ἸτΘ[Ππ|8 ἘΠ8Β γῸΡ- 

μαίβομα Πιαπᾶ Ὀονοὶίβ ἴῃ Βοβῖἐζ ροποιηπηοι μθ6ι. 

78. .».5. Ο νους ϑαυμαξει κατανοῶν εὐς τὰς φυσειθ καὶ οὐ ταρασσεται τι 

ϑεώριαι ἀδελφὴ! τὰ καὶ φιλὴι αὐτῶι συνᾶνται. ἧς Ὁ 

Ἐν νοᾶοὲ νοῦ ἄον Ψονπαηΐο, αἴθ Ἰη]ο]ρ6 ἸΔΏΡῈΡ Αβίτοβο ψψῖθ οἷπ σοραύαίοι 

Ἄ) 5. Εἰηϊοίπι 8. 8. Ζ. 1 Ἢ 
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852 ἍΓ, ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΚΟ, 

||»: -ϑ μὰ αν ρον μον ἊΣ. ὦ ἐκ «οἷν. βαυυΐδο ἱβωβϑον λον 

μα τ μλθϑ 1 Δίκα μὰς ὧς. μοὶ ὁμαροαῦν., μον υὐοίδ ὡς δος τἰμοες 
ἰκβάάβου ἐμοὶ .οοῦδον ϑοίδ μὲ ἰδ ϑαθσλϑ οι, νοι λάσορτ οὐ ααθα, μϑν}.}} 

ὄμδ ἰμεμο ϑῆο ρσϑαν ἰδὲ σα λυἱ μιϑα ν μιϑοὶ τοῖν. ανυλο οαχλν. 

τοῖν μοὶ βΆθλο ἱδιυοῦ ἰδαυροο ἢ Ὁ» ἐ ἈΔ9 μχϑ ὁμθ κϑκρολον τ υυοὐν μ99}}. 

δ} αὐϑιν ς μον» υλαν ἰοβδαν ἰδαν ρῶς, ν οι» βα ῥος ΟΝ ϑβοιν θοὸν, αϑ μβϑαῤ 

ομοβλο ἰμφαῦς τὐϑδ μὰθ ὅμθ ριδάροσον τυυοὶν μυο! ἰδώνας ὅδ ὅγοι. ἰδ γβον 

"ΟΝ υμο ἐμὰ ἰδαυ μλο [γον ας) Μυΐ οοιο. «ϑομοϑα νον Βαροαϑῶν ὁ «»ϑομαῶν 

αῦ ὡς έοΣ βα9. "οον . μαο ᾿ϑϑαν (δὴ. ᾿ραα ὡὰϑΚ άϑνα ὁ ῥο πο 

ἐν τ ολδορν, ὅς θοὸν. οι οι λαθ, 15.915} βαϑοὸ. ϑὅρδϑ ον.) δ, μοοὶ 

οἸλωυον μιϑνς αλϑν [κα λάθυο. κοοδο βάχο; μῶν. ρους βοαοο μᾶς 90] μομ ἢ 

«ϑο νου, 9. οἷδδο ςσϑαν ἰδ 5 ὧν βοθιαν 19 ἰιακον ! νον ον) 

173} 9 τῷ δὼ» λοῖοι ϑίο ἐν Ἰνδῶν βϑρο ἰδδιρ ϑὶ ς5. οιο ἐμχο 

νοι αἱ υἰιθὸν ααϑν ἰδ κλλξοο κορμὸν καθ. ΝΌΟΣ κόμλο ἰαλθο μδδνο 
ὦ ϑρλο ὅμα λβϑαλο ᾿ϑμθοο. κθὸς ὅν) ῥϑμα ῥοὸ ΒΝῈ ὧδ οὖν (ο μὰ9 ὡν 

"δου ορο ὅμορον ἰδ τοὶ .5. Ἀὰ. ὥοο. οαυΐ υϑια)0 ου5 Ὡς Ῥραν9 ο ᾧ 

εἰκάσαι» ὥσις ΝΣ μῦν οὶ ζϑομθῦν, ὁ ὅλος οι. ς ὥρα ἐν ἰδ. "ὁ Ἀν δρῶν, ᾿λϑσῶο 
δ δαὶ ϑλσσλου μόθον «αθίοο μα ῥΆ ΛΟ} ἐδ ρλν ο!μο μὴ. ἰοϑι τοὶ 

εἰδδοο λαϑο ἰϑὔδωθους ϑομδοὶ ἱδδαυ ρον [05]. υἰδθαο ολϑαν μα. βϑγδθο ἰδιιυοῦ 
ὀμμ9 νοῶ μοοΣ λοι οὐν ἐλ ΚΒΟΣ ἰομδν κω ῥοο μβοοιν) ον αιῤιαθο ὃοΣ κονἱ 

5. οἱ νομοῦ αθοο μκ59 θὲ ᾿ϑθον. οὐ» 96} ὁμδοὶγ, ἰδέα θο) 

μϑῦ λαϑαΣ ἰμόδοδους οομδο ἱδώμου βὼν ύῦΝ ς κιν ς Β [γοὶ ἰδῶ μβαῦν. «ϑομε ον Θῦ 

μα λθοι ἰυδϑς υ Ἀυοὶ, ἰοδνν κὺ ὁοο μον» οὐνα φυθαθῦ οὐδ τ λῶν ΘΝλο Πἰδᾶδν, 
ὐϑοο δου 5. 5.5 Νὰ) ὉΡρον ὐϑὴνς οἰδῦαϑ) 5 λοϑϑι εὖ ϑαλοοῦοι 

πΡΑΏΘΣ ὐϑδῆνος, γαλῦνς ραν, ἐο ἰδαλοῦ ἰδδορ, τῷ μᾶϑ. ᾿οὐῦλϑ) «ἀλλ, οὐόδοο 

Μ Ομολο αλϑαν μα αν ἐν γα. ὁ ρος ρας δο ο} 9 ςϑομάδδᾶϑ. δ᾽ 

ὁμαωμϑὺ εἰδλο [ας μοο Οὐ θοῦ μον, ἤλαν δ μαλας εὐδδμο ΜῸ «ἾϑΜὸ 
κοβαᾶας ὡς οδννοκλνναο. ὀμθν αας μος ἀνθ μμὸ ὡο ἰλὺν κοΐ ἡ, τας 0 

ἰδααϑϑο ἰδϑῶα νοϑ κα ἔιλις οοτοὺς ϑομαμαδας το] ἰκβογο ᾿ κμα οἱ ὑ. 

ἰδΆλθθ οόμολθο βοὸς ὐδέδδο μὰς μν. δον, ὀβομ δ ὦὐ 59. Ομ μο οοΣ 
ῦμο μλ!ο ἰδϑαα φνο δο. Νωΐμρας ὀιακθῦνο τςθομαθ; ὥσθ, τ ΘΙ5] 

το ϑο οκαὶρ τιτο πκᾶνο στρ ΚΑΒ 4 τἰδϑξο ἤρα {ὅλον μϑὺ :βιῶν 

τη" θα σα. μας οϑμον οδονοὶ αν μμο καθ μοὶ μβιααΐ . σϑεθ (ϑοι οι) 

τας 9 «οοῖο, μαδον ἰλολαυλον ἰλανμθο ας ἰγοῖνον εἶδ ὁ. ρον ΚΞ ῥος ὃ. ϑϑὸ 
μων θοῦ οὐοο τ᾿ αα οοσιόο τω αξο μὰ. ὡὼ ἀλη οὐϑοΐ ὦ ὁμανες 

ἕκῳς, ἰορῥλθ ὠδρρου, [ανξοοο μὰς 6 μὅ)γο μῶν ὥσθ μμὸ ῥο ἰδνανςο [ άαοεθ. 
μαδο βνἄσωγ ὐοιϑ γααῦνον ονος μας ὅ αν ιϑϑιαϑμο οἱ (ϑίο βι9ϑ» . ας 15 " 
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Ξρίβρ8ὶ Και ἰδῦ πα αἴθ Βοἀοαξαηρ ὅθ Πρμ6 ἴῃ ΒΟ] ρόαι βοηδθθη ὙΓΘΠΡΗἰπηπιΐ, 
816. βομδπὲ 16 ΠΙπρα πἰοθύ γ0ὺ2}} 16  ἀοηβοματε, 16 α16. ἂπ ἤθη Ὑ οΥρϑηρΊοἤθπ 
μὔπρθῃ, 80 ἀα ἢ 1πνὸ ΚΊΑΡΠΟΙἢ σού} τὶν, βοηᾶονη βῖο βοπαὺὺ 1ππὸ ΕΡΙτοππ η]8, 
αἴθ 18. 1ῦσοπὶ ΤΘ θη. νου} δῦ, 16 (61 Β6]]ρὸ Αηδομΐαβ. 

14. ΠΣ Πολις ἐστι ϑεώριι πνευματικὴ ἣὐ αὐ λογικαὶ φυσεις περιέχονται. 

ΟΘοἰδείρο Ἰθϑαΐπηρ ἄθν ο΄ σύ, το ῬΆΆΪῈΒ βαρ: ἰπν βοᾷ ἄθῃ ΒοΡρ Ζίομ ἄθι" 
βἰδαι 465. ἰθυθπάίρσοι οὐδοβ πα] ροἰζοιηπηοι" (ΠΗ 6}0ν, 12, »»]Ὶ. Πρ Βίθάυ θοαάθαίοι 
αϊ6 ροἰβύρο Τυκδημἐμἶδβ, νὸπ ὅθ α16. ὙΟυππη ὕνγθβθη. σαπὶ ομαΐς ἐν 1πτ ΤΙΘΘα 
πΠῈΠ χα ἴπγ61 6 Πρ] τοῦ ΘΙ ΠΡ ΟΒΟΙ]ΟΒΒΘη Βἰπᾶ, ἍΣ ἴθ ἴθ’ Ομ πὲ, ψὶρᾶ πιο νοπ 
ἀπ Ὑ Υ σον 1π᾿8 ΕχῚ] βοβο]θρρῦ. 

«᾽' Ψ" Ῥ' δον ὦ μοὺς τὰ παΐϑὴ ἐχόνεται τούουτυ" ἐν τοις νυημασι 

μαλλὸν κατανοει καὶ υδὸν ἡ σπουδὴ αὐτοῦ ἐπικειται τούουτον αὐτοῦ ἡ γνώσις πλουτει. 
Τ)8» Τημα! ἰδὺ [Πὰν ΟἾπὸ ἔρον Πρ Αβίζθβο ἀπὰ μοιβοσθη ΠΟΥ ΠΟΙ σοὺ 

65 Καῖπθ Βοίπίρθπηρ ἀπα Κοίμο ΤΥ] θα αηρ ἴῃ ἩΘΡΖΘη, 
706. ς΄. .- Η γνωστικὴ φυσις τὴν τῶν φυσέεῶν γνῶσιν δοκιμαξει ἡ ὃὲ γνῶσις 

αὐτὴ τοὺς γνωστικους παθαωριξει. Ϊ 

Αὑς ἴπτθη | Δ σΚαπρθη θονγοῖβ Σ᾽ Ὧ88 Παβδίη 6 Ρ ουϊκοπηἐη  Β  ροη Ναῦαν 173" ἱ 
ἴῃ ἅπ5. Κ΄ἴδ ϑ ΠΡ ἀπ ππύουβομοϊάοῦ ἀἴὸ γουβο!οάθηθῃ ΕΓ Ομ ὕπ1888 ἴῃ ον ΤΙΘΠΡΘ, 
τπηόροῃ β[8 δὰ} ἄἀον Ναύαι (φυσιολογια) οὔθι δὰ ἀθν Βολν Ιου α θη, ππα Ἰζοπιπιὲ ] 
ἀπτοι 6 σὰν Δ μσ ποῖ ἀπα σοπέ ἄσπι Τυτέθπι απ ἄθπὶ Ἄ Θρθ, ροπιββ ἄθπὶ Ἴ͵ονίο: ἢ 
ῬΡυ δε 41165. ππα 488. πέρ θβμα]ιοῦ" (1 Τ]658. δι .). Εροη ἀἸθδο 50. ΘΥΥΓΟΤΌΘΗΒ ᾿ 
Ἐπ κοππέμὶβ το πρὸ πᾶπ 8011 α18. ΤΡ] ππθπ θα σὸπ ον ΠΠην ΒΒ αὶ. ἀθ5 Πρ τπιπι8 ᾿ 
πἀπᾶ ψο]] χοῦ ἀπ ἰπσθπι Ηθύζθη. 18ὴ86 ἀἰτοϊ ἔβομβ Βϑβομποιάπηρ. 6 Επιροὶ ἀδὲ ἱ 
Κίσομο νοῦ ΤῬΑΪπιντα, πδηιθιβ Βοσαρίου, μαὺ ροβαρῦ, οἷπθ ψουππη, αἰ Βομ 6 ᾿ 
ποϊδερα Εν]τοππίπῖβ ρούραηϊγοι μαῦ, δῦ βϑΡ οἰ ἱρ, Ἷ 

ΤΊ. φ' Ὁ" ἰ. Πύυλαι τὴς πολεῶς εἰσιν ἀρετῶν λογικὴς ψυχῆς εκ τὲ τῆς τοῦυ 

- 

νοῦς σπουδὴς καὶ τὴς ϑέου δυναμεῶς συνεῦστηκυιαι. ' 
Νίϑοῖ ὅθι" βγιηΒο] βοῖθη Ποαίαπρ' ον δύθαν οἴδα Το]ρὺ πῖον αἴθ ἄον ΤΌΤΟ, μη 

ἄϊο νῖρ πὶ Ἰ6πθ πἱοιὺ οἰπύρούοι Κὔπποπ, Πΐθβθ ΤΌΣ βπᾶ αἷθ ἴῃ ἀον' Αβίζοβο Ὀ6- ᾿ 
ἐπυϊσίοη Ταροπάθῃ (6. ὥἤθοὶθ, ἀἰθ δὰ ἄθπὶ ΤῸ ἀν πα ἀπ ἀ6᾽ Νβομ ᾿ 
(οὐΐος θουαμθπ, οι νγουδθη τη τνθηῖρ' δ] οὐΐϑη ἄτϑὶ Κι δἰχϑιθῖθη ζϑυβομυηθί ον : Ἷ 
Θἰππι8] ἄϊθ, 68. ρἄθα Ἰγοῖπο οὐκοηπομᾶο ἀπα ἔρος Ναΐαν ἴῃ ἀπΒ8, ἀδπῃ αἴθ, υνῖ θ6- Ὶ 
βἤβοι. ὁπ 1616 ΜοῦΠπΕ ἴῃ (ἡ Αβίζθβ 16 μοιβιμα Εν]οππέπ!β Ε]16ῖπ νοη ἀν Τα [8 
μου, ὑπᾷ ϑμα]οἢ 16, τίν πνἄλθη 81161η αν πηβνθ Αβίζθβ οἤπ αἰ ΗΠ ἄδν 
δουυποιθη (ἀπαα8 νο]]ΠἸκοσηπηθηι. 

78. ««. «Φ(. Ου μειοῦται οὐδὲ περισόξυξται τὰ λεπτὰ τῶν δαιμονῶν σωματα 

ἀπτεται δὲ αὐτῶν σηπεδων δεινὴ ἧς τὴν οὕμην κισϑανονται οἱ παρα ϑεου τὴν δυναμιν 
του αισϑανεσϑαι κυτὴν ελαάβον. 

Τθ)αβ ἄϊο Τλῆιησπϑῃ ἰκοῖπϑ ΤΠ μου τῖο τὶν μαΌΘη ἀπὰ ἡγουὶπ ἴῃ τ Τι ΙΒ ἐμ ρΊτοιώ 
Βοβέθ δ, μᾶρθα σῖν ΟὔΘΠ ϑυιβοιπδηουροβδίχθ Θθθπβο Ψ10 πὶ ἀδιὴ 88 ΠΡ ΟΠ τ 6 πὶ 
ἘΚοιιιποηίδιο. Ηϊο πὲ δι" ἤθη (οαδηϊσθη. ποῖ νγοῖξου οὐ ΙΕ. ὍΘ ΠάπιοποΣΝ 
πθμτπθη πίομὺ σὰ πὑπᾶ πἰομῦ 8}0 ἴῃ ἀθπὶ Βὔβθη, 816 ἩϑΌΘη βίοι γῦ]]]1ρ' πὶ 45. ΚΙΘΙα 
ἄθ58 Πυινϑθηβ ἀπ ἰπ αἴθ ἐργρύίβοιθη ἀουνὅπᾶον ἀοΣ Το ἀθηβομδξθι. οἰπρο μι}; 
ἴπ ΒΟ ΘΒ] 1οοπ. Το θἰπαπρθη παπᾶ ΠΕ βΙΊομ6π (ὑδάδηϊτθη {ΠΠῚΠ]]6ὴ 5ἰ6 αἴθ, ἄθποη 5[6 
π86|8. Κοπιπιθι, | ἀατηϊ, (ἄθιπ Τυυγαΐ ἀπᾷ ἀθη 1 οἰ ἀρ μβ Πα 65) ἅμ, νρ]. ἔνιοι. νγ4ὴ 
θη ΒΒ β] Ομ θη Ὑ ΟΥγοβαηρ ΒΡ βύθηϊς ππὶ δῖ σι θοιθη ἀϊ6, 4186, σοι ἀθη Τιοἰ ἀθηβομδ ξοιι 
βϑροϊπἰσύ, ἄπ ποι 465 [6 θθη5. ἀπᾶ τοῖδ ἴππὶ νοι Θοιἐ ἅ16 (856 ἈΘΙΠρον ΤΠαθον- 
Βομοίἀαπρ; οὐ μα! έθη μάθοι; ἄθμῃ 16 Το θοπαϊρϑη πη δἰ π6 1 ΤΠΟΥτθ α10 Ὑ ΟΥ̓ ΥΓΘΒΌΠΡ,, 
ἀϊ8 ἰπ ϑάπᾶθηῃ Τοῖθηα ἀΡ6ν πίοι, 50. τιϑυῖτὺ πιὰπ αἴ ΝἄμΘ ἀδὺ 1)διποπδη πιομὺ 
πῦρ ἂπ ἤδη υὔβοη ἘΠΠΡΘθπηροπ, βοπᾶθση πον 46π ΕἸΓΒΟΠΟΙ πα ρου. ὅπ ἢ ἅτ ἄστη 
μΒ ΒΙΙΟμοα θσαοι, ἀν ἀπθῖὸ Νάβοῃ ὑὐ8ὺυν. Αποὶ αἴθ. ΤιΘ ον, αἴθ 56. θϑυϊγθη, 

Διμιαπάϊππζοι ἃ, Ιζ, 608, ἃ. ἩΝ1Ε6, ἐὰν Θδέμαικου. ΒΜΠ]Ο]ορ -ἰθέοτ, ΚΙ, Νὰ Ε. Βαμὰ 18,», 4Ὁ 

ἂν 

ΩΝ προ 

τ πτιτα τα 

ἘΞΌΝ, 



8984 Μν ΠΑΧΚΕΝΒΕΝΟ, 

ἐμ μο φομο) [Δ ὅλου» φόμαδν ἐμθα, μας ον κολο μος ἰκ οἷο Ἀ᾽ . τα. οὗ 

οἱ βοῦν» ροβαθο οἷνμος [αν μοι ριον, ιϑοῖν. κα οὺ ἐξοςϑὸς, (οἷν [καοἱ 
οϑϑαν [αὐ οὐ ϑολασνμοθ ρροιΝιρασο (μαςς λασρο 5,50 ῥοῦ κῶν οἷος, τ ςοοβςς 

ΝΟ Νπ ὦ. αοροὰς Οβοο» δὲ βώὼν ἰγοὴς ς κὸν νον αας μος. καλὸ 

«9 μοϑοι ιν οἱ οἰ ατόν ων, ἰδοῦ Μὲ. ας οὔὗέον ὁδῶν, ἰδαυρο 

οοΐας ἰδώοιδν μασιν ἡ ὡ νος ἰδαάοῦ ἰδδι. ον βὰς δεν νιν δ 

'Νὸμ5 θ᾽ :} ϑυ ον »ὰ. οαας μος, νας κου ρο μι μευοῦ μαΐαο ἀορο ᾿νωωὺ 

«οορο κιθιρο μὰς ἡ μϑρ όμδοΐ κάθ [καρ ον 9) [πο βίων γον ροξϑος, 

ἰδωμαροζ) νοἱ οὐ αρρονς ον Ια τ᾿ μαδοςθ παϑλ Μν οἷμοΐ ᾿5γο. ιϑίο 

Ἰεβοῦ οὗν Ὡς ὀμδῶς, οἰδαδομο [ὸ ἰδέσδαο οι) ἰλαχοῦγδϑο }9 

εἰαδοιθ» δῷ ὼς Νϑομλν τον ὡο ὕδϑλον τ ἰλαϑν ἐν ἰδμδο, ἰδιϑοιαδο Μΐ ας 

«αϑίαϑδο, μὰν. ὅομθο οὐδδικο μὰς 5. θασον βοῶ, ὼς τὸς ΔΗ 

«οὐ ἴω «185... ῥακον ἰοῦ Β ομαῦ αϑον - θοῦ σ9}) το β Κα. ϑομθα ῥο 

" ὀμχάϑυ ἰμὲ τλϑαλο [ιν [Δ λ} ᾿ς ον μον» |(ϑαλο. οἷκολν μα . αδζν 

τγ4ὴ τομαα! λαθὸνς, σα θοῦ θ᾽ Ἀϑ. νον «ἰδῶ ἐν οδδα δὰ ῥῶ ἰδαὰθ  οο ᾿αϑοῖμο 

ἰπϑ} νοι δ. ὦ. ιϑἱ μΓ] οὐ μον ἰωρο ὠνὴν [ιοὅϑον .υὐοἢ, οἱ 

δίρβας μιβδοῦ βοὸ : βοδοοῦ Δ μΘῃς γεῤο ιϑοιλαυν ον κο ᾿βάϑο; ὀμινῦ 

εἰ τ᾿θαδ ὑχϑ δὸ ὁμοῦ. κὰδ 5) ἱναλθ ᾧ ἰρ Ῥω ὧ (ϑϑϑῖμο "ο τ μὰς 5 

ἰνραθιας τον» τοδοςϑ μϑ ἐνοι ᾧ ὀιδοϑυῦ δὰ λλο γοιὸ. ἰδδνο αβϑΣ μα υδνδὶ ὃ 
ἰοῦ σον Εμαθ ἰμιλον οὺς ἔγοιο. ἰοδὰν θα δ λ ϑυϑαν,, αϑιϑυδδονν 

“το ἰδῶ ων» υοίδο ἰοομον. οδαὶ μοῦ βου τῶθ τβθοῖν Δα 

λοοι οἷο νου τὐ νυ ομοῖοῦ μαδι 5 ὡρσοδαὶγ ομϑὸ οἰροδδο ἰοῶν οἱ μασι 5 
ἈῈΚ. τοῦ μοΐδὲὰ ἰθὺ τροβαν, ἰδαμβοΣ ὥσκας ον, ἰδλαῦ ἰρλκοῦῦοι»; ὀῤοϑοοῖς, 
οὐομο οὐξοδθο {{ ΠΟ καΣ οἱ πα οοϑν ἴον μὰ9 ὼς ας. οἸδδρο ὄὁμ} 

μθοΐδ. ἰοομος. αιοδαίο : ϑομεθν θομο μα δὸ αὐογ ον βοὸ ἰγοο ματι 5 

ἰδμο ἰγοιϑο, υοϑν ων δα .9 ο ῳῦθο ὡς υϑοίδα οἰδαςο μον 1 

ἰοῦ βοὲϑ 9 οδνο ἰδοῦ ἰμομορθ ομομϑὺ ἰμοδι το ἔδυ ρρο βλοδιαλο [ ανο 05} 
π᾿ ϑυ δα οἱ τῶ οὧδο. 5 λ κῶν. μαϑα υ[λυθὶ «μυΐο βαϑο οο, «οἱ 

ἐμ ἰϑο λάϑν Ια λακ θ΄. Οοοδοὶ οὐοὴ») θαι υνθκο οἰθοῖν μὰ βϑύ 

οι θὰ9 Ὡς οἱ, «ὐϑιασο ροῦν, κυ οΣ σον. Θλο μὼ ον «ἶὅια ὧο ὀΐα. βδνδοιου 

ψϑϑῦο)ο ἔμ. μι. μϑὶ 'αϑὺ σον υϑοι ἰδοὸ υἰκολλιθο βααν (ϑϑοιο.. Ιϑαϑον μγο}} 

ἰδ γο μβοῦαϑ ,ϑοβν9 ὦ ἰμο ομργμο αὶ βααςν υοἱ 'νλαα ἢ μοῦδθο 

ἰδῶ οἱ κιλδδὶ θα ἰοις. τοῦλϑ οἰδνλο οἰοῖν μα» μὰ ἅμα) ββαϑο 

175 (ἡ θα μῶν οὲ ἄδικοι, βόα ἰθμαο Νὰ βοαῦΣ τόμλο ϑϑλὶ «ἰδ ϑμρο 

ΠΡ ΥῚ αϑῶς, μοὶ ορο αϑαδο [κῥσαν. όμθοο ρομοΣ [᾿αανο δ]} θοῦ 

ὀῆλο ὁ ὅξωδαο :ἰοιδὰ» ρου, ἰοομν [ιϑοὶ τβοδας μας οομλο ὑκςς ΜΣ θλσοοο 
ψοὶο εμαθῖϑο ὄγξος 9.5. μα... ἰϑϑν . μμδοΐν μα. ϑθνοο Κα ϑο ἐξ [.36». 



ΕὐλσπΙσ5. ῬΌΝΤΙΟΤΒ. ϑ0ῦ 

Βδἰζοιηπιθπ ἀἴθβου (ἰόσποῖ. 516. βἰ πᾶ τοῖδ ἴπγθι ΕΘ Θμβομαίθθι ἴῃ 8]16ὴὶ 485 ρονδᾶο 
(ἰδρδηΐοὶ! χὰ ἄθπι, νγὰ8. 416. ΠΟ Προ ΠΡΌ] ἀστοῖν ἢν ΝΑλθῃ δ τπ8. τυ] στοπ, 

79. 1. .«".. 5 Ἵ0 μὲν τὴν φυσεῶν ϑεωρίων αἰσϑανεσϑίι ἐπὶ νοῦ ἔστι τὸ δὲ 

εἰς τὴν αγιαν τριαδὰ κατανοειν οὐκ ἐπὶ αὐτῶι μονὸν ἔστιν αλλὰ δομὼ τὴς χάριτος 

περισαεξυον, 

ΜΟἴοΡ οἱ Ἰουποῃ ὑσῖν Πΐ6ι: οἰπμ)81 ὅδ τνῖν ἅϊο ἘΝ ρΊτοῖῦ ρι ΙΒ ΕΘ ῸΥ ΤὐΙΚ πα "15 
Βοβίδχου, απ βοὔϑημ, ἀαθ τνῖσ οἷα οἸίος. απαάθ Ἰκοίπθη. 15]Π1οἰς ἴθι Ὧ88. ΑἸ]οΥ- 

μοὶ ]Πρβῖθ ἔπη Ἰόππη. Ὅα8 Υ᾽ δυβ δ ηϊ8 ἄον Ναΐασοη, ἀαβ τὶν δὰ8. θυ δομδρἔπμῃς 
ἄση ϑοιῦρίον. ουἰκοιοι, ἀκ5. νϑυτηῦρθη. ὙΠῸ Ἰαα  ἀπβγοῦ νονηϊη ροη. Απ]ᾶρο, 

τπᾶρθιη σὶρ ἀπσοῖν ἀπδρὸ δίππο ἃἰο ΒοΙο σαηρ οπιρίδπροη, δποῖ ἴον βόποπ, Ὑγ6ππ 

ἄϊα [ιο᾽ ἀθαβοπα οι. 465 στ 5. ἀηβυα Ὑ ουππη πο μ ἐσ θοπ. {{6π6 που ΓΟ ΒΟ] 10 
βόλια Του κο αι πΐθ ἀθὸν ἡγοηηι 800}1 παν πὶ ΞΡΊΘ661 σὰ βοίιθθιθα γουτηδρ' αἰ ἡ Θυπαη 
πἰομῦ Δ]]οἷμ, βοπάθνη ἀδ5 ἰδὲ δἷπο (ἀπδᾶθηρα!θ, Ποὺ 815 (5 πᾶ] 116 Εν κοπη  η18- 
νουπῦροη, 90 ρΌθ 6. ΘαοΙ. 488 Το ἄον ΛΜ οΙβ!ιοῖν ἀπά (ον Ομ θαναμρ᾽ ἴῃ βοῖπον 
Ἐκοππίπΐβ, 48 αἴ Ααροι οτο5. ον Ζθὴβ [611 ποσάοδη (ρ]ν. 1, 15) ἀπ 5ο]1ρ' 5ἰ πᾶ 

ἄϊα σοΐποη Ηόγζοη, ἄθπν βῖ6 ψονᾶθη (ὑοῦ βοιδαθη" (ΔΙαῦ. ὅ, 5); (5. Π Θ᾽ πβθῖῃ. δῦ 

ῬΟΙρΡῈ ἄον Αβίζθβθ, 485. βοίιδαθῃ απαάθηραθο, 
80, τ’ Δίοχλος πνευματικὸς ἐστι» λογικὴ φυσεὼς ελευϑέρια, ἡτὶς εν τῶι 

ξηλωι αὐτὴ! οὐκ ἀνακαμπτει ἐναντιον τοῦ Χαχου διὰ τὴν του αγιΐγου φιλίαν. 

Νοθοη ἄον Πραΐαπρ' ἄον ΤοΥυίθρ] ἀθι" Θέδαία πὶ Ξοίηθπι (ἰδία ΟΡ] ἈπρῸΠ 

νὰ" οἷπο ΒΟ μραπρ' ἔρον ἄθπ Ζαβίαπα ἀν ατοὶ Κυδῆθο ἀδν 6616, Ὑγοη ἢ 816. 1ΠΓῸ 

παξπν!ομθ ΑἸ]αρΘ ἴῃ ΕὙΡΟΙ οἱ Ὑγ ΠΡΌ α, ἘΠῚ τγόππ δἰ (αἰ 56 6160) 510} π᾿ πιϑύϊιε- 

Ἰίομοαι (ἃ. 1. κατα φυσιν) 1ὐθον πιδη] οι τγϑινῦ πα 5ϊο ἢ. γον ἄθπι Βύβθῃ, Ἰκοΐῶπιο 

885 σοὺ ἤδη Πίμποποπ οὗν πηροβοί!Π οηθη. [ΘΙ ἀοη ΒΟ] ἤθη, πϊο δ ἀποῖτι, ροίσιθθοη 

νοῦ ἄου παξ ]οποα Τήθθα. σαπὶ (ἰαΐθη, αἴθ ἰπ ον ΞΘμπβαοιν ποῖ ον Παρθμᾶ 
τἀπὶ ἄθν Τάρρθο Οοὐΐοβ Ἡ Θὰ. Ὀοδίο!, 165 Ἡδπάο]υι βυθῦ πιοῦν ππίον ἄστη ζνγδηρ' 

γου Ναϊανίγίοθοι, βομᾶδνη ἰδὲ βάσθο ἀο8. Ἰροΐοη Ὑ 1608, 

81. φ' τ’ ὅταν ο νους τοῦ εν τὴι τῆς ἀγιὰς τριαῦδος ϑεώριαι εξἰνί, κατα- 

ξιωϑηι ΤΌΤΕ χιρθιτι παν ἅεὺς πρυςφομορθευετο! ὧδ δ») ΤῊΣ του χτιστουῦ οὐτὸοῦ εξὐχονε 

πληρώϑεις. 
ἘΙομξοὺ βἰοῖι ρόρου αἴθ ἸΚούχουοι ἀθ5 Ουϊροηοβ, ἀαβ αἴ (ἀδβοιόρές ρΟὐ ἘΠ ]1οἶον 

Ναΐαν τνονάθη. πὶπάθη. Νοίη, ἅϊ6 ον νγοβοι. νγοθη. πἰὸ οὐ] ]οἸ ον Ναύΐαν, 
βουάδυπ βίο πτουᾶοη ππν ἀπ ΘΟἰθ. 8ὺὸ ροπδηπῦ, ππα ΖΦ ΎᾺῚ πβομάοιη 516. γὸπ θη 

Τιοϊ ἀοηβομπαξέοι ἔγοὶ ρονονάθῃ βἰπᾶ, 1θτὸ β6 616. Θυ]θαοη νοῦ σουάθῃ 1 ἀπὰ 516. χππι 

ρμδαοη ἄον ΠΡ δ σαροϊαββοη γογᾶθη δἰπᾶ. [πῃ Βοιδθθη ὑγουᾶθη 516. Ἰνοβο! Πρ, 

πἰομὲ τουᾶοη εἷο χὰ Ναῖαν ἄον (οὐἐποῖν, Τὰ ἀἸοβοὰ. δὰ} ΠυΘια]οῖῦ θΘνα ΒΘ θη 

ΦΟμδαοη γοΠομπᾶοὶ 5ἰοῖν ἀἴὸ Ὑ πα σαπὶ Β1]46 {ΠΡ 68 ΒΟ ΟΡ ΟΣ 8. Ἰῃ. τοίποιῃ ἀ]ΔηΖ6, 
ἴσος ἅθὸν πῖν 56 Ναΐαν ἀο5 Βοιῦρίονε. Πόπι ΒΠἃ πἀπὰ ΟΥΡΊΠΑ] πα σὰ απίον- 

βοποϊᾶθη. Εἰ μοῖβε: 1αδὲ ππθ Μθηβοιθα, πηϑοί οι. π80}} ἀπβύθι ΒΙ]16, πϊολῦ πο] 

ἀπόρου Ναΐαν, ἴῃ ν νου Ὀ]οπᾶοίου. Απμδπρον ΠδπηδηδΒ Δὰ5. ΠΙΘΑΙΒΡ! 

82... «. «Ὁ. Τειχος πνευματικὸν ἔστι λογικὴ ψυχῇ αἀπαϑεια διαφυλαττουσα 

αὐτὴν ἀπὸ τῶν δαιμονῶν. 

ΒΟΒΙΠοδὲ δὴ Κρ. 80 Ὧπ; ἄον παῦοη τὶν αἰ6 Ὠραΐπηρ 65 ΤΟνυ 6 ρ818, ἈΪῸΣ 

ὅδε βομπέχοπάθη Νίδπου. Ὄγθππ ἄϊθ ὅθ0 16. ἀυτοι δηδδπθυπᾶθ Α βἴζθβθ βίοι οἷπι Τοβίθϑ 

Ηδαβ οἰ ἀοπβομα  ἐϑέροῖον Ταρϑμα ροραπὶ μδῦ, ἰδὲ δῖ υσίο ἩἰηδΕΡ οἶπον Ῥοβίοι Ναθαν 

βοβίομθγε νὸν 8116π θῦδοη. 1 ἠβύοη (κακοτεχνιαι) 6. Πξπιοηοπ. 

88. ν" Πάσας περιτομας ἑπτὰ κάτα τὸν τῶν πάτερῶν λογὸν ευρηκᾶμεν, τεσδαρας 

εν αὐτῶν ] τῆς ἕκτης ἡμξραβ τὰς δὲ λοιπὰ τῆς ογδοης. 

ἄ Ἐπ’ να θη πὰ ἢ Αγέοη ἅθ5. Βύβου, ἄθι ΗΪΠΠ6η, αἴθ ὅθ] απᾶ ΤιοἱὉ χὰ- 

ΒἸοίοιι νϑυδαητοϊ πᾶ τπιρθῦθι, νὸη ἄθμθπ ἀ6ν 116 Μοηβοῖ ἄπτνοῖι ΒΟβο πο ἀπηρ' 

Ῥαῤροὶς πγογάθη πα, ἀδτηϊξ ον νοὴ 8116» ψονμδαὺ [μοῖῦ85. ἀπᾶ ἄθν ὅ8616 ἔπεϊ, οἷ 
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8δ0 Μ΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΕ, 

δαδΣ μέθο μ5 9. Ουὐἰλονθο ὑρλο τοὶ κὸν [κϑοὶ μβομυν ἰϑδδθ ὸὶ μοοὶν 
. λαῶν φομδ ἰϑι ύϑοι ϑὴ ας, αν μ΄. οεοασς αλο οδσ 

μα ςομϑο αν, ὦ μϑ5 ἰρανξς οἱ ἰκβιὰ ᾧ σοὶ «οὶ» καἰ Οἰνοιμ μγ να ἐν δ νλο 

βιϑϑι οἷς λϑκο σμς 9. υγοομδιν μαι Ομιϑον ἐϑοὶ μα ὦὐ ὧνο ἊΣ. νυ 

᾿ἰϑρο . βκιϑοὶ μοὶ ἰδϑιμν 1] δο) ἰϑοις ὯΝ. Θοῖο. ἰοῦδν οι σεθαϑ μοῦ υγοομῶ. 

ἰδ μκο μα λϑο ὠρασθου βοῦν." οον. βλμαθο 'αα. ὧϑο» ομιϑῶν ας οιοδοὶ με} Ἀ- 

λϑρον β5οὺ ὥρας μὸν ὥομπ ΜῈ ᾿ϑήϑιο. ἀθϑυ (ϑιοο ῶς ὁδξ οὗλος θμαν 
ἰϑομςν μϑ οἱ ὥθῶναϑ μβϑαῤ ϑἰο.. τας δ ἰγρ ὧδ «οἱ :μθὸν αν ῥὸ ων 

Βαμα οἰθοιος ἰόμῥων ἰμοαῦ ὠὰὰτ τρροῖθ ἢ. ἰόοις Ἀν οἰϑαις 1 .ϑϑο 
Ῥδο. βορδνν οἶκοι μοὶ ὡῦνα ἐς δοΣ Θοὲ οι, Ὅλο δ ὡν ἴθοις. Ὧι οὐ μοὶ 

ΚΘ ϑομδο τὴν Νοοίος, ἰδοῦ ϑοτὸς, ὧς, ἰαϑδος καθὸ ἱμοδοου οδϑοὶ μοοαῦν. 
«αϑΣ οδ ς ΟΣΝ κ᾿. ἰθοις «μοὶ ϑοῖο  ἰέϑυλ ομοο μοδαλο.. ἱμξβο λον. 

ΒοαωΣ φόμοο ϑλ μοὶγ ὑϑο (οἹ θῦν ἰμνὶ »ὰ. σις 3ολο «βυομ ἰοβ»} 

εἰλαϑιοιγο ἱκεόδων Μὸν δγοςς μὲς 5. Ι585.} οϑι ἐδ ὦ μα σοι βοὰν Μὰ 
δῶρο ας Οἰοοι τρϑο ἰοο ὠὰ δα, ἰδ ς με: 9 μου, ιϑὶυ ον 

175 λαΘ οο ἰλαιανλο αομοολο ἡ μοὶ άαῦ βλάθο μϑξῳς 9 [ον ἀιόδιςς 

Μβαὺν οἰκῷ οὐ «ἰλαμ!. μοοι9 λαϑὴ. νϑι μαόας ὦν «οομδυΐ οἰλαδιθῦοο. ἰλαλιο 

εἰλαλοῦνα ἐμὰθ βαϑγο κακοὶ ἔξ ον ϑομδυΐ μα ον ονοι οἰ. 9 οοῦνο δ. βάθος 
εἰδῳ γα δὸν ἰδδάϑωνς οὗν ον οὐ ρομδεδ ς οι, βοαιν οὐ ϑραν μοὶ ὑθογο 

᾿δοοαὰ 5.5 ̓ μαϑοῦν θ᾽ μδγαον βοῦν ἰλασι ὦ τῦῦϑν ὡς ῥόμοο ὧὦὐ νοι ἊΣ. 

ἰδὼν μγ να ἐν ἰδ έϑω, ὁ δυΐίμρας. ἰασξο ἡμωδΣ άβαὸ Βὸς βτώδαοο ᾿ϑομλ 

ἴω 5. μθ μος «1Ὦ Βα βϑῆ βοῦς οονόοῖνς Οθμὲν βου οϑ ο 

ἐν ίμθας μὐδνάνον, βα5 θα θ΄. λα» οὐ ἰὸν ΒΝ νΔομ᾽ ὦ δα 

"θα ΝΣ ϑοῖς μομν μαὶΐ τ βαγαο μὐοὐν ἰκαβιι ο βλκαθο μϑῶνα, δ γϑῦνθ 
το δ. ὅσοις οἱ οον ἐμοὶν [κι οι. ἰοαίοοῦοι «οὐλδῷ δΝϑβϑδιοοὶν τἰδωγα ἰδϑορ 
.ονϑα [ιχ5} ἰδέώθοκο μον δα ἐν ἰθὺς ἃ.) Ῥ ϑομὸο εἰδάδαις -οῤ 

Νιαοο ἀνα 'δδρο δ Ων δρ ἕλος ιθομοο εἰν, ὡὸ κ᾽ (ϑομθο 
εἶνῶςς Ἀϑι θμον βυλοὶ Παλς, καθὸ τβιθαν,» 1) ἰδαλ ὡϑν ον ὡο μασμο ἔογδοον βορϑ. 
ἱδιμθ ἠόμ α΄ «νὰ ἐν δας 5 ϑωδοΣ ’αδας) μος), δϑέίμθας οὐᾶο 
Ἀν βολὶς ς οἱ οο τοὶ» μιϑυΐο. ἰοῦ» ρον ὁμοδαθοο ἰῥοαυ ἰμῶο : [! ,αλϑαυοι» 
οο ράας [0}) μβοίδνθι κυροθδοοι, μοὶ Μίλων βοοοὐρς 9. υὐοὶδ κωλῦςς, αϑϑΐΣ 
ἰήοις ΝΑ Οἱ κῶνον οἰδανμο μανδινιν ἰδιμδς κυοδνασους, μολὶ δον) Θοὶ 
εὍ00) κὐὗμο, δὰ μᾶ δ. ομβρ τ θολο μ΄ α,θοι» ἰϑιαθὸ μὺν ἰ9ὲ «οογοδοοίν τ ἰκυθοὶ, βοαιθν 

τγ6ῖ [προσ βθιξλοο θοῶς. ῥβαλο..ννν λα [λα α.ϑν κῶν ο οἰδορυ ἰοις ΝΟΥ τῶ οο 

ἴθ. Θ)5οῖ. Νβο τουδροὶ «αὐ 39}ο τ αϑὰ (9) οδμϑ 57 μου μθ ῥογ ο0) 
λα 5 Ων Ὁ 1} -ἰαῦμ) αὐ )ο ἰδρ Ι-. μος. «οὐ φρο λα ἐν 

Ὁ κῖθαθ συν ϑΣ γοίο ἔϑμα μοῖς, οἷο οραθομ ἤ λας, οὐδὸς μμ ον μὰς οόμθ 
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τϑομίον [βυ801 (ἀοὐΐοβ ψψουᾶθ, υγῖ8δ σοβομ νυ οὕθη. βέθηῃῦ: ,,.516. 501] ΠΘ1Π1ρ' Βοῖῃ 8} 1261} 
μα Ξ6616“ (1 ὐν. 7,4), νϑυρὶ. ζθοι. 44,9. Ὑῖον ἩΠΠ]Θὴ. γοὰ ἄθιι βῖθθθη. βἰπα 
ἅϊ6 Τιοἰ ἀοπβομαίξοι, ἀστοὶ ἀϊα γουβο θάθποι Αὐασΐοι (65 σι χα πβ πα (61 {Ππ νυν 55θῃ- 
μεῖῖ. 80 ππέουβοϊοίοὺ 6 Επᾶρυαβ ἀπάθυενψο, ἌῸπ ἄδη Το ἀδηβοιαίθονι τοᾶοῦ ον 
80: 760 ἄθῃ 161] θὰ Φ θὰ ἀἃ5 ΜΙ Έββον ΠΡ 6βο πθι οι, 50 ἄθ ροϊβροη αἴο ἀδροῦα 
(οὐΐοε. Ὑοι ἴον Βοβοιποίδαμρ' ἀν {Π|νν15βοπ οἷν βαρὺ οὐ: κα ΘΟ ηπιοβΒ6}" δύ 
ἀἰ6 Τίθῖσο Ον., ἀἴθ αἴθ. γοὰ ἄθη [ιΘἰ ἀθηβομαβξθη ἀπ} 6. Ὑ ΟΡ ἴῃς Δ ΠΤῸΥ 
Ἐνκοηπύπὶβ οβοιποιδοὺ", ον τοάοῦ 6. νῸΠῚ ΒΟ πηθυσοπᾶθη Νδββου, Π6Ρ ΝῸΠῚ 
Ββοίη, τν οὶ] αἴθ Προ σαπρ νοι ἄθη ΤιΘΙ ἀθηβομαξθη τὴ τηθῆν ΜΠ 6 ἀπ Βομιπο ΖΘ ἢ 
γψουθπμᾶθη ἰϑὺ 415 ἀϊ6 ΒοΙ οἰ σπηρ᾽, ἡγοππ σ]θίοῖι 616. χὰ σοροηβοϊ ἐσθ ὙΠ] θπάσπρ 
αὔτίρ 5ἰπᾶ, Αποὸὶ Ρϑαϊαβ ἰθουσὺ χυγοὶ Ασίθα ἄορ ΒΟβομηοι πη. ΠΡ 8614 πολὺ 
τοὶ Ἡβηάθη Ὀοβομηϊύοι, ἰπάθπι ἴπν ἀδ5. ΕἼΘΙ 50}. (ον ἰϊπαθ ἀο]ορσ θοῦ ἴθ ἀν Β6- 
βομποίαπηρ (τ. ((Ὁ]. 2,4). Δὲ γοῦοῦ οὐ σὸὰ ἄθν Βοβοπποίαθηρ ἄν Τιοϊἄθπ- 
Βοβαίίου, γὸοη ὅθι" Βοβομποίαυμρ ἄον {ΠΥ Ι5β η618 ΘΟΠσ ἘΣ ὁυ: {018 δὰ ἄδα 
ποαξίροη Τὰρ' Πἰορὲ, ψ6 πῃ ΝΟΒ08. νου ρβο]θβοπ 1, οἷπα 60 κα δὰ Ἰπνθη Ἡδυχοι; 
Ὑ6Ππ Βἰοἢ οἴποι νὸπ ἱμηθη σιπὶ Πουνη Κοινέ, ατρ 1ππὶ αἴὸ ΤΠ ΘΟΙτΘ Ὑγ ΘΠ ΠΟΙ τη 65. 
(1 ὕον. ὅ,15) ἀπ ψχῖν βἰμα αἷς Βοβοπποί απ, αἴθ. ψνῖ» (ἀοὐε ἵπι (ἀοἰβέο ἀἴθπθῃ 
(ΡᾺ1]. 8,9) απ ἅϊα Βοβομποίππρ' 468. Ἡθυσοιβ (ρῚ]Ὁ0 οὐνγα 5)" (Βὕτῃ, 2, 59). Πὶ ἄδη 
Ὑονίθη. οΥἱοῦ νὸπ ἰπππθὴ Βἰπᾷ ἀπὲ βθοιβίθι Τὰρθ" ἰδῦ ἀδν ὁ ἐ 'Ταρ' οἷπι βψταθο] 
ἄον Κῦτνρουομοη ΝΠ οα απ Νῦϊο ἀπᾶ ἀν Κνοασίραμηρ; Βθ0ὸ}8. Τὰρ6. ἀνθοίθοῦο 
ΤθΡ8 61 ππᾶ σαμοίθ ἄλπη. (ἀθρθὰ ἀϊδ ἀπβγον ΝΙΘΗΒΟΠΘπηαίαν ΔΠΠρ ΘΙ ΘΙ 6η. ΓΘ 6 6ῃ- 
βομαβέοθη--- 1 (Ο Ρ  βιο τοῖς, ἸΤαχαοι, ἤοτπ, ἀπᾷ, πῆὺ Ἀ116π. νου θαπθη, Ππιυικοὶχ, 110 
παρ] οἷοι Το  ἀθπβο πα δ 4868. Τιοῖθ68. ἀπ 461 Ξ6618 ---- ἈΠΕ Αβκθβα 408 [.61068. ὑπα 
ἅδον Ξ'686186, πᾶμ] οι ΠΡΟ Πρὸ Αὐιπαὺ, ἘΠ ΠΑ] ὑβατηϊκοι, ΜΠ]6 6, Ἰλϑπναῦ. , ΠΗ 1 ἀθνῖροι 
ἅππ 8 ἴθ Ταρο" ρομξ δα αἴθ ἨΠΠΠΘΩ ον ΤΠην}] 556 16 Ὁ. Βοῦν  5. προ Ἰθασὺ ΟΡ, 
ἄαβ οἴπὸ αἴὸ Ομβᾶθ 465 (Δοἰβίοθ, αἴθ 818. οἷὰ. Απροὶὰ Ρηπρβίθη. ροροῦῦθῃ. νγασάα 
ὉΠ4 γὸμ ἄπ 8Π Ὑγ6Ι 6 5" ρορο θη ΜΠ, Κοῖη Μομβοῖι νῦ]] Πρ νοὰ ἀν ΗΠΠ1]ὸ ἀ05. 1τὺ- 
ψΒἢ 5 ἔν 8] ἡψου θη ἴταππ, 8ὸ (ἰἈ|} 1π τπτὰ ἀδ5. Τυϊονὲ ον Λίνον δαΐροιιθ. ὅπ 
4 Τιοιἀβαβοπδῆξοι Ἰχαππὶ ἡχο! ] Ὀἰϑνγοί]οη Ἰοιηδηα αν} δαβάμποντηᾶο ΑΒίζοβα Πα ΒΊΘρΘ 
ἀϊα ΤΙηννββοπ οὶξ ἀθ5 Πρ σα 5 ἈΡ6Ρ κάμῃ πἰθιιαμα ν Πρ ΒΌΙΘρΘα. οἰπθ 16 ΤιΘηγα 
Ἃμν. απ ἅϊ6 απαᾶθ 465 (Δοἰβίοβ, 8ὸ ὅδ ον αἴθ νοὶ νΐοη ἄοϑ ἀϊπιοηίβομθη [ὉῪ- 
Ὑ6Ππ8, ἄθι βίοι ἰὼ 8]Π|6ὰ Κο ζουθίθη νου βϑῖ]ῦ μδ΄, οχυσίπρθ. 50 βρτίομέ ΤύπαρναΒ 
561 0βὲ νου ἅδη Ασίοῃ ἄο5. ΔΙΠΟοπιοίπθα [πέννα πβῚ᾽ ονοὰ θη ΡΥ] ΘΟ ΒΡ δἰ πα ΘΠϊρῸ 
ἦπ ἄδυ δυβέθῃ Εἰὐὐ]κοππίηῖϊβ ἄον Νίπσθιι Ὑ6 ΡΟΡ ΠΡ, ἅπᾶρα 1ῃ ἀ6.' χυχοίξοι, ἀπᾶτθ 
5ἰπᾶ ψὶοᾶον ἴῃ ἄοι ΕἰἸτοπη πηἶβ ἄθν Τα ἐν θα ρ] ἰδέ", Β15 οἷα Νθηβοι ἀα γον τηΐ1]16- 
γ01165 Ὀδπεβηδίρος Ξθδαάίαπι ππΐον αοθοῦ νοπ ἀΐοβοι ἄνοὶ Αὐύθη ροϊβοίριθιν ΕἸ βίου ηἿ8 
βοχοῖηρ ἰδὺ ἀπ ἴθι. Ἰίθα Ιθηβοιθα, ἋἀοΡ ἀπτοῖ, 1ἰϊθύθ 65. [σεῤαπιβ νονάουος 
ἰδὲ. γϑ]Πρ ἀπβρδχοροι πδὺ, ψἱτ οὐ πἰοπῦ ἀαροὶ αἴ Εν]τοπηηῖθ 68. ΟἸΔΆΠ 65 
οὐ]δαοιίοῖ, βὸ ἀαβ ο' 488 [ον βοιδαρ ἀπ δ 9 [5ν86 1] (ἀούίοβ" σοπδπηὺ ψ]ρ. 
γρ]. Καρ. ὅ7. Τθὲ5. εἰπᾶ ἅϊα ἄνοὶ Βοβομηθιἀπηρθη ἃπι δοιίομ ρα, θ᾽ δἷπ 
Ξψιηθο] ἀ65. βοπηύαροβ ἰδὲ, ἄθυ σαρήοὶο ουβῦθυ ἀπ δοῦῦθι Τὰρ 180, ἀπ ἄδπι α18 
Εἰπᾶον. Ὀδβο πὶ θξοπ ψαγᾶθη, ΠὰΒ. βπᾶ αἴθ νον Βββομβποίδαμπροι (61 βπαϊρθη 
Τιο ἀθμβοιαίξθη [ἡ] οι (9) ἴῃὰ ἄθῃ Νδαβοιοθι ον ββουῦ ἀπ ρΡροβαίϊοιῦ ον, ἀδν 
88 ἄδπὶ Ῥανδᾶϊοβ βοῖπου Ναύαν Πουϑαβρ σα πρθη ἰβὺ ἀπά 510}} ἴῃ νῖθν βέσοπιθ σοίθη] 

μδὲ ππᾶ πεξ οἴποπι ἀν  ϑοθοη Τ76}0}01 ἀον ΤΠ ββοημοῖν 6 61} ππιμ}}10 μα ἀπ 

ἀν Δ6 ἢ} γογβοίοᾶθη βοίπιθα. {Ππ|τυαπιῤβαπιθη ροβᾶς παῦ. Π165 ζαρῖθο] μαθ8 Ἰοὸὰ ἴπ 
ἄδιη ἀπᾶτλθη ΒΌΘΠΘ ϑαβ αν] ον ὈΘαπᾶδ18, ἰολ παὰῦθ ἀονὺ θουγίθθθι, ἀδθ 68. γἱδὺ 

ἩΠΜΠΘΗ. ἄν οἰ ἀοπβομαίξοη ρἰοὺ, ἅϊ6 τὰ Βδοῖτο ἀπᾶ ἀϊοιθα Ε6116 (Θοη. 8,21) ἴδ 

πη Πα ]ρ6 5586616. δἰπρονίοῖζο! υ μα]έοπ, Δ 6ππ αἷθ ὙΘρπαη Ὲ 516} 8τι5. ἸΒποὴ Ππονδαα- 
τϑομὲ ἄδπη βομααὺ βἰ6 Ὧδ5 Γύίομς θυ νοὶ Εν κοππίηϊββο. ΠΐῈ βίορθι Μϑπθῦη (65 

ἘΊΘΘΝο5 (708. 6) Ὀογβίθη. ἀπ ἀϊδ ροκπθοιίξθία βθ6 186. πὶρᾶ ἀστοῖ {6805 τοὶ γοιηῃ 
ἰθηϑίθ ἀθι βίθθρθῃ Ὑύϊκον (Πϑαῇ. Ὑ, 1). 

- -- 5 

170" 

παπσκα κι ὐὐσοϊα.- ς - -- --- 

,π στ ."...- ---- -«-ο,οτει σι κχ  ἰει τὰ πε εἰ σευλο 



358 ΜΠ. ΤΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ὁδο κϑὺξο βόννιν οοἱ τιμᾶν. μλαθο ἰδ α 9 ΚαλοοΣ λαῶν ἰάϑοῦν, δὲ ὉΘΗΣ 
βοιω ὦ ἰδ» ας ἰμαϑν μὺ υοἱ Σκιρο Θα 9: ῥοὶ, ὁ 59) μὰ. 

βϑιαν σθαι ὁ [δϑὰ ἤὅξωυδοο, ἰδ φος» βαα, δνϑια, τϑϑ εθὸ.. 5.50}, του» 

ἰααῦ οοὶ . ϑοδυὶ οὐ μ5.9...15ϑῆο τἰθολν μδὴ. ὁμαΐςς) θαυ καθ οϑαϑᾶν., 

μ5..ο) ἰοομον. ἡ θοδιροο μαλαΘ Νλϑο ἰοδὰ; οὐδοασαὸς ἔβαοθαο ΜΘ ἰοομβονς, 

ρας. ὁμβον ἡ .ϑοι θα. Ὁ. ἐν εἰδαυ,ο αν) θοῶς ἰααν μο. ἰοῦ." 

μοῦνα οἱ μι... ον οὐἐΐ αὶ κοι. ὁμακο ὀμν δαῦσο ὄμδν 3} 0 'ἴδρο δ 95 κϑοι ῥο 

δῷ ἰοομραὸς ἰαδὺ οον. ποιοὶ [υυοὐ χὸν. βαυοι οἰοδαΣ οδ Οἱ οὔνϑοθιν . ἐλϑοὶν νοἷο 

μος ὁμαθ μβθο Ἀρμο βϑῶν ομὸλν «ἰκαγαϑ Νέρδο ἰοῦ) οὐδδαϑυν, ἰβαϑϑο 

ἰβοιαιθο εἰ δδιν ἔομβαςς Σ ἔμαδοο Νὰ ἰοομν μέλας αϑ οι, ἢν ιλλο,, μὅοι) ἰδδῪωυοῦ 

υὐοὐν ἰδιωϑοιαν ἰλλαῦα. ἰαας μοὺς ἰοῦ." [1506 ἰοοροὸν. μὰ. Πϑοδαλο μϑλθοδδο "ὶ οϑὶ 

Ια" Δομανο ἁαδνα Ὡς (οοΐλϑο. (96}5 υδ. οἷο ιϑϑμ5 ραν ὶ εἰν δυο ΓΒ νι. Ὁ 

ἐδ ΟΡ οὐ τμὰθ σοὶ εκο σϑο .μὸ λον. οὗμπο τ δλλο ῥμβορο βμιαο , δβαυο οἱμβο]) 

ας ρκ οἷο μοῦ οἱ τοιδέεϑν ἰμϑῖϑ δοκοῦ μββοο [κκ9) ρον ϑἹ σου τς 

ιϑοϑ ὥομὸ ἔϑαυρο βφο οἱ ἰξ3) οϑιῦ οαβιύ κα Μὶ οιϑοδιροΣ ἰδϑας ὁμδς 

τοὺς μὸν λαδς οὐδγο οὐδ 3 δ 99 ομϑο μὰ. 5. ϑομιῶν Βαροασὸς, «οιαϑαιξθ οἶδ. 

᾿ «9 ᾿γοι ᾿ωῦκο οιδώρϑν δι ὧδ ἰγοι μβυααας ἰμ5 ριον οΐ; ρὸν». ΠΕΣ ο ΓΕ 

δα σοῖο μὰ ᾿ς, αὐ δῶν, το μοὺς ὅγδσο Θ᾿ ᾶλϑε οἱ οεϑ) 

ρῶν εἷοοι ἰοδαν ἰδ Ὅλο ἴσου βρὸ ον τϑμνΐ μεμα μοὶν γυΐος . θοον 9) 
ἰδού δ. ὡὸ βνμδο οτος. ἰοοὶ οἰδον λϑοΣ οο᾽ ἀρ 90) 815. ἰσοὶ μοὶ δ ῥδογ Ὡς, 
μ᾽ οϑὲ 59 δὴν ῬῸἢ} . τὰ ΘΟ .5. μυῶν. οϑο οἶσοι βροῦν ἕᾷςς ὀδδνλϑο οἱἰοῖδν 

οἸἰβὰξ ἔμὸο μὰς Νοο μ59 βῥυδθοο ϑω δθοο ὡο ολο μονα ἴα τκο βου, 
δὰ9 ϑοῖο .οδοο υσλδδοο κὺρ μος Ἀ. οο) ομϑ ὥσθ 9 μβοῤ οί» ν»ἰο 

οἰμοῖγ λαῦ. ᾿δοὶ ᾿ϑανιςς δος, κοήαθϑο ςαασ Α᾽ οὗν. οορῦθ Ν2ο οἷϑ λϑο ομϑὸ 

ὁ δ) τϑμὺ [Ια δαΔ ἢ} Ἄιοῦ σον. ϑιοδυὶ μδέμοο αϑαα ύ βῳωω.. ἴδιο 

ον βαβαδὰ. πῸ ΑΘ να δ ὁ οἷ» οϑν . -ϑιοδ ον ΠυοΣ ρκϑϑο . 5 

ως. ὡς ϑροθο λῥς μοὶ Ια 9 ὡς ὐμὸς οοἹ 5. ᾿ϑἦοι ιϑίο ον τ τ «5 

οὐνο ἰού κι ἐδνιαα .5 δον. ἰαλθοο μλᾶν ὥλϑοο οἷο Ἀἱ . μῦ υϑῦο [λα ονθλο 

μϑ᾽ .ἄβαα βὼλ ᾿ωοαῦ υοἱο ἰδ μμόθσοο οἱ τομὰς «μοὶ εἰμ 

εἰλούμ ᾿ϑὶ ὦ ρασοδο 55 ᾿δυλλδῶο ως ΠΕ ΟΣ ιϑρ». νοὶ (α ϑαϑϑας 

ΔΚ δ αϑδ)ν ἡ μα 9 κλῶνα ἡΝ5 ο Ῥ|ϑ᾽ο .9. δαυαθὶ Ἰαϑλθῦο βϑμ5 μμθο 

Ὁ τον ϑδθο μοβνονς βόλου οὐθονςς οἷος (ΘοΣ αἱ μα ΚΘ} ἰὥλϑλοῦ Ὁθ!5 

θῶ μοὶ τῷ οἱ ὀμπ φθ ὀμθ ἤγζϑιο οἰδάλορο ϑοίδο ἰδέ! ἰδδορ θδο οἱ]; 

τηγὴϑθξα Δ . ὁμδὼ οἷν μδομβν ἰδών} ἰδ υμοὶν οϑὶ ἰγοι .ϑιοδοςορν, Ἀο 9] οοῖν. 

Βμο ϑὰϑ κῃ» ἰδαυρο δ δν 1) βου» ἰδαυυοῦ μκο ἰγοὺ ς ϑῦϑοῦ ᾿οῦλθὸ 

δβδυρθο ἰδϑαυξδο σον ἰδδν μαο ἰξανος κτὰϑ λυ βοῦν Βουϑοῦ θα ΟΠϑον, 
ον μαῶνο τἰᾶθ, φομδυΐγ μουΐο ομμο ἢ 9. μόρον ἰδθαϑὺ οὐδὲ ἡ μον 
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84. “Ὁ Ναὺς πνευματικὸς ἐστιν ὁ τὴι ϑέου πολυποικίλῶι σοφίαν κατοικὴ- 

τήριον εἰναι ἠξιώμενος" τελειται δὲ εἰναι ναῦς θεῶι ὑτὰν τὴ αγιας τριαδος γυωσεῶς 

καταξιώϑηι. 

Τριπὶς μα οὐ ἅϊο Ῥοῖμα βοιῦμ θοομπᾶρί: πο ἄδν Ποαΐαηρ ἅον ἰδαὺ, ἀον 

ΠΌχο, ἄον ΠΙρροΙ, ἄον Νδιιοσπ. Ὀνϊηρὺ ΟΣ. σαπὶ ΒΟ] ἀϊθ Τ)ϑαΐππρ ἄθ5 ΤΌΠΊ}}615 
νὸπ σουαβαίθι. 5 βαρὺ Ῥαῦϊαβ: οἷῃν 8014 οὐδος. Τοηρ61" (1 ὅν. ὁ, 10). . πὶ 
δοϊβεϊρον. ΤΘμΡ0] ἰδοὺ (ον οἷος ἃ. ἢ. ἀν νουβίοῃν παπᾶ ονϊτουπῦ ππᾶ ἄθεβθη 6616 
γ0Ὸ1] βοἰδείρον Εατοπη πῖβ ἄον Ὑ7010 ἰδὲ; δὲ βὺ ποοῖν πο} νΟΠ]Π]τοταπιθπ, ἀπὶ οἶπιο 

Το παπρ (ον γο]]Πτοταπίποη ΕὐσΙ του η18. ἴῃ 6 η6 πὶ Ὁπ δα ΒΒΌΥ ΘΟΠ]Ἰομ αι Γἰομὺ σπ βοίπ, 
Ἐν πῖνα θοῦ σῦμι γο]]Ἰουαηποη. ΤΘμρ01 (ἀοΐίθβ, νγοππ οσ σῖπὶ ριοἰβίϊροι. βοἤδτιθη 
ἅον ΤΥ Ὁ συροίδββου τυῖσᾶ, ἄθηπ: ἡἱοῖ 111 πὶ ᾿πποπ σόμποι ἀπ σγαπᾶο]η ππᾶ 
8116 τορᾶθῃ χηϊοῖ ἰζοπποι οἰο." (1πιο. 20, 1». Δ᾽. 81, 4). 

85. {5 σφ Η πρώτη φυσις δι᾽ εναὰ καὶ ἢ δευτεραὰ πρὸς ενὰ παὶ 

1] αὐτῇ ἐν ἔν! 

Τ)}186 Ναΐαν, 416. σαδυβὺ ρΌβο δ ἴοπ ἄρῃ ἘΣ θη ρ]αύχ οἰπηϊπημηῦ, αἴ (ἐοἰβύδβυγοβθη 

παπᾶ τοῖν ΔΙοπβοίθα, νοσάβηκι ἢν Ταβοῖπ πὰρ ἄν αἴλο ἄρσββοη, ἀθ6᾽' 816 οἴ ΠΡῸΣ 

χὰ Βοἀηνίοη βοπα τ ἴῃν σὰ ἰπτον  ΞΟΠΡ ΚΟ βοῖπθ Εἰ Ἰκοππῦπῖβ ρα; νοι ἱπτπ 

ἰδὲ 41165΄ (Εὔτα, 11,50} παπᾶ πἀπὶ βϑιπθῦν οι. {πὶ ἀἶὸ χυγοῖξο ᾿ἰβὺ σὰ οἰποιη"“ 

ἃ. π. ἅϊθ Κυνρουηοιο Ναΐαν ἰδ χὰ ἄθπι ζνγθοῖς ρϑβοπδῆθι, ἀαβ αἴ6 νϑυη η ῬΕ1ρ68 
Ναΐξα ἀὰ5 ἴῃ ψῖὸ ἃπ5 οἷπον ΒΟ ν Ιοσπο ἀπ 50. Δ]]π] Δ Β]10}} χὰ θυ οἴπιθπ ΘΥΙΡῸΠ 

Ναΐαν, ἄοιῃ Πυρτππᾶ ἄθ5. ΑΠ] δαϊδύοίρο, ὅΞὸ βαρῈ 6. δηάουθνγο: 8165 (ἑονγονᾶθῃ8 
ἰσὲ χὰρ Επ]κοπηξπῖβ Οοὐίοβ ἄα, ἄσπη 1105, γὰβ ππὶ οἶποθ ἀπάτοι ὙΠ]᾿Ὸπ ὑταράα, 

ἰδ βΟΡΪΏρΡΟΙ" 818 θη65; ἃ5ο ἰδὲ ἀδβ 8]]Θυ οἰ ἰρβέθ ἀἴο Τὺ τθητ 8 (οὐΐοβ, πὶ 

ἀουοηνν Π]θη. 1105. ρΌΒΟΠ θη. ἰθὺ, ΤΠ δθθπ ἀἴθβ6}}8. ἴπὶ οἰποπι" ἃ. ἢ. ΘΡ6π αἴθβο 

ψουπαμδθοραθίο Ναύαν. μα οἷπο δε! ομο ἸΚναΐο, ἴθ ΟΡ βἷὸ νοβίοιυ, Ἰουῦ, 510} 

μονορί, βοπαῖχ ροηΐοβέ, σὰν ὙΟ]Π]δπάππρ Ἰιοσατινν ἰοιβὺ ἀπ αἴθ ΒΘ 6 Πρ τοῖν βονγίηπῦ. 

50 5αρὲ Ρδαϊαβ: ἠπ ἴμπὶ ἸΘθοπ ππᾶ τ 0 πιπᾶ βἰπᾶ τὶν (Λοῦ, 17, 35), τη γοῖ ἴμπιὶ 
ππᾶ ἴῃ ἴἢπὶ πᾶ ἄστοι ἰππ ἰδὺ 81105, ἴππὰ 561 ἶμρα παπᾶ Ῥιοὶβ ΘΙΡΊο ἢ Ατηθη, 
(Βὕτη. 11, 50). 

80, ὦ. ν»" Δίοναχος εἐραστης κενοδοξίας ἐστιν ος πρὸ ἀπαθειις δοξασθῆναι 

ὑπὸ τῶν ανϑρώπων προρδοχιι, ταπεινὸς δὲ πνευμὰα ἔστιν ος οὐδὲ μέτα τὴν ψυχῆς 

υγιειαν δοξης παρὰ τῶν ανϑρωπῶν εἐπιϑύυμει. 

ΝΟΡοη ἄον ὙΥΔμππσ γῸ} αἴθβον γορΠαοιύοπ Το  ἀθηβοια ἀπ ἀν" ΜΔηπαηρ 
χανρ Πριπαΐ, 815 ἄον Θμ6116 465. Ης]15, Ὀεϊπρὲ ὃΡ πὰ ὐδροηβαῖζ χὰ ἄδη Ἰζούχοτῃ 

ἄθῃ Νιομνγοῖβ, ἀαβ᾽ Ὑγπ" ἔροὶθ 561 050 )65ὑϊπηππ απο ΠΑ] 6. τιπ πιο ῦ 5001.χ 5ϑῖπ τη ἴββοη 

γοπ Ναΐαν, ννἱθ ἄδ5 βέοῖχο Ποβ οὔθ ὅδ δα!ροθ]αβθπα Ῥέαπ, οὔθ ππηρ κϑυσῦ, τ]ὸ 
ἅδε πϑτιη]οβο ϑομαΐ, ἀομι αὐ βοῖῃ. πιϊΐββθη. 1 ἴῃ ἀπ8 δαββῥοϊροπάθη [μοἰάθη- 
Βοβαθοη Κὔππου τνῖσ πα ἀπβνοπὶ ΠΟ. Ὀϊπαῖροπ. 80. Ἰχοτηαῦ (ον ΔΙθηβο. χὰ 

ἐτοῖν ]ΠΕρὸν Τοπιαῦ πη οὐιναρίοὺ ἄδμη δῖοι πίον πϑοῖ ἀθν (ἐοδαπάπηρ ἀθν Βθοῖο 

ἜΘ γοπ θη Νοπβοιθη, Ὑγ6}} ΘΟ ρόδα ϑγοῖβ, ἄδβ ἀἴθ58 ΤΙ ἀοηβ μα 11 ἀπ 8116 

Οὐχ οποι Ταροπάοπ Ὀυπρου τσ α. 
57, ἰ. ὦ. Η δευτερὰα γνῶσις ἐν τὴηῖ πρώτηι ὥεωρίαι καὶ αὐτὴ εν τὴν αὕὐὙτηι. 

ΒΟΒΠοθΕ ἀη Ἰζαρ. 85 δ. Πὲ5 θβοπ (ον συγϑιθοῃ Εντοππίηίθ, ἄθρθη Ὁ) κῦ 

ἅϊο ϑοβῦγρίαηρ ἰδῦ, νῖρᾷ νου ἄθπ Ψουππη νγοβθη. πὶ 1 θάοι Βοσίθθαπρ' βόπδθον 

δ καπηξ, ὙΧῸΠῚ 516. ἴῃ 510}. θμθ8. [οι ροἰδεῖο βοβδιοι; νὸν ἄθτη Ααῇβδῃρ' ΤΟΠ08 

Τήομέοβ θοῖπι Οἰομθοῦ ἴπ 800} 81165. Ἀρουταρόπάθῃ Ερτοπη τ ῖ8 ψθυάθη 16 (ὁμοῖτη- 

πἶβϑο ἄν Υ οἰβμοῖρ ἧπὶ ΑἸ] ποι οὐκαππῖ, ὙΥγῚ86 αἴθ ΠΙπρο ὑγοῦς ἸῃτῈ8 1 )ἈΒθἴη85 

γον ἄδπ Απροη ὁμπ ἀλ8 Βοπποη]οιὺ πἰοαὺ σόβϑιιθπ νγοράθῃ, ἃ ἀ18 ΒΒ ΚΔ, βο  υδὲ 

αν πἰομὲ ἴῃ ὟΝ Ιτκβανατοῖς. ἐνῖεξ, 80. οὐκοππῦ νὸν ἄση Αὐυΐσϑηρ ἀοΡ βόημο (δ᾽ 

ΘΡϑομ  ρ τοὶ ἴῃ ἄοπα τοῖποι θρζθι (Ἶ68565 510 πἰοιὺ βο 8ῦ, ἅτ πίοι ἀδ5 Το, 

170" 



800 Μ΄, ΠΑΝ ΚΕΈΝΒΕΠΟ, 

ἰκδϑι . ὀβον ἰμκθο δ (.ο.. {|9]0 . λα. ἰφονα. ὦ οῶϑ τῦμο μ" ἰδακας ὑδλο 

οἷν. [9 τ οἷος οον 1} :.κ55 ἰϑῶϑ ἴα» μον Ιϑμμο βου ἐν Βορα. 
κι ἘΣ. οϑὲ υ͵θιαιθοι ,ἰδαθδο σοῦ ονομϑο [0155 ἰδοῦ ἰδδν μαθ Π9 τἰβοια 

«ρα ἰἰααυθ οὐ ὀβλους ὁμδυὶ ἴδοι υὐοίδϑ γον «μάβοῖο υἱοὶ» Ὁ. βοοΣ 

ἐν ΚΥ εἰ νϑυο θα ὁ οιοδο ὀϑὺ  μλαϑοὶ ἰδ υϑοίδγ οὐ μκσ Ομυϑδμο 
μμϑο ν ϑαθϑο .59 δαὰν [1.5 ἔλῳς βοΐ ν᾿ ϑαϑορο ὁοὺ οο» οοιοδΐ βόα μον ς 

ον θῦ αν ον ἰρϑρο ἰ᾿ααλον ον κω κῶν οὗμρο . μιϑόν ἰομᾶα μῶν ον) 

αν μν νοι, οἷο. οὐ Ῥαας ᾿ῃ ᾿ονονγ ὡΣ Ἀϑδλοὶ οὔἴξῳςϑὺ υὐοὶκ ϑομν 

εϑμδεὶ ἰδδνρο [μον διδνιΣ ἰδμαθ ὁμο ἔδέθο ο ἰδδιοοΣ . μοὶ ᾿οήοι ιϑίο ἰκϑον οἶδα κο 
εἰδώορο υὐοίδο ἰδών νυ μον ριον μαμ5 ἐμοὶ» ψοὶο «βοιαλθ κτμὺ ὀΐδ. ὁμ5} 

ἰοῦ μλ οὐϑν τοι» ας, ἰοοι τϑ  {Π|ϑὸ μα. χα. μοι. ὁμθ 55 ὁμθ ἔζϑιο 
αθῖμο κὐμοθ ὀρβρο ἐο [δα α.ς. μὸν, ὀβνοος αυθηρτ οἰ ξβαϑδοῦ. . ξιϑοὶν οὶ οςς Νιοοίο 

ἰϑϑο οὐρθδϑ ΝΣ ᾿ιϑὲ ὡἱ ὡο οκαοο ἰδᾶνς ᾿οβν9 ὥϑας. ὁμϑ, ὥϑμϑ 

ἰδὼν μα. 53} οἷς Με ῳῖο υμ ἔμθαλο ἰλαβορο ὠυδνα ἐν ἰραιροῦοι υοῦνο» Θὶ 
177" οιοδ οὶ ὀμθν κι ϑοὶ ἰδὼν.5. μϑο μιν κα. ᾿δανος βαρῶν, ϑονδοΣ ὦ δὸς μένος 

ὔὔσϑδοοο ον... ὀμϑὺ τ μὅομον ἰδωο μὐο ον ὼς οὐδὲ «νον ῥα 
ων οοῦ 'ὼς ΩΝ ἰδδὸρ, ἰγομϑ ὀμϑο. ἰμᾶϑιο (9 μμ5 ον Ἀ. ΕΔ 

ἰϑῖῶδκ βοῦς ἔδλο μλϑϑὺ μοϑγ. αρϑι» [ῥα ὁ Ὡοιοδὶ μὰ. βαολθ  ἰδβαξβο δὶ 

μαῦς Οἰοδ τ. δλλο [κοι ἰοΐδὰ ἰμθγ Ῥρο ον οἱδμυὶ ἰδιϑοςο μοὶν νοΐο οιδίϑι μα 
μωῶδδι» ομοδν αα ὑδνῶῦ μοὶ .}λαλο ἰμλον Δα, οιρδιϑι οιρβαδϑο θμεϑ ΟἹ το «ἶθοι 
ΝΎ :λϑομο κ9 5 βοοΐν. βκϑον. βαναϑ. ἰῴναθϑο οὐδῷ [8 }} 

ὁδὴ : μοίβος, «ὐὰν «ςοο!αοίνο ιόοόμας, Ἄϑα ἰδϑναι λο οαλοο γοῦν. (599) «οἷο 

ΚΕΩΑΣ. καοαὶ μοοὴ. ὡοΣ μον ὥνοῦνο  μὼ5. ῴνοιοο μα ᾿αιροῦ ἰββανο ἡδις 
'Θ.ΩΣ Ξὺ Νβοκο δον τμκοοὶ μου ᾿ς χὰ Ννς «μὼ5 μὼ5 ΐ οϑάμοΣ οὐόβνο 

«Ὁ ολ βόοϑὴν [135... 5 Ομ δδο μὰ σϑον (οομδωί μδον δὸ (ἱ ἰϑιϑ. οιδυδο ον, 

ἐο βαν5 βοίο μὲ. ραοδ 5. δ. ὅθ " ὐο ’κΘ ον τ Ὡς ΚΜμο 

ἰοῶν μ᾽. Οὐδιν γϑ οἱ Ποον ὀιδαυο ϑρλιν κου τῴ αν ββῦνϑι» ορλοὸν, αα, ὁδῶν 

εϑομδο βϑοιο . μϑ θοῦ. υρο ἢ .9 Ῥβο ὦ μβακᾶς |1|9 Ββαλας μορ5 οὐ 

βαλῶ ϑοῖοὸ εϑομροις 10 μῶ ὡο οβναϑο. νοι τολὸ λα, βαλᾶς » 

Ια}. ϑυδον δα. 9 μιϑϑο . 3. μϑὶγ ἰκαυἱ ἰῴκαλο δα» ϑὴ5 ΜΞ 7 ρα θϑο 

βαΐϑὼν ἰδϑϑσ οἱ οἰ μϑὺ νοῶ οἱ οὔμαῷ ὁμδυὶγ βὸ τοὶ βοδ; μων ουσαὶν 

1γϑὴ μα μϑμϑ ἐν. τ’ Ὁ μβϑδϑθοῦ μὰ δος τας Ομ, ὔβοςΣ ΟἹ οοὴ. «γα αθο 

μ"νο.5 κἂν πϑιοδι νο σαραυ. βοογο.. λα κο μοὶ». ομϑο ἐμοὶ ἰδαυτι τον υοἱ 

ὔϑμοσ 5 ὡνοδϑοθας,, μδομον ἰδοῦ κὸν ; οἰδιμΣ μα. νος ονδοοὶ 
Ὅλο εβραῷ ὁμδωΐΣ βὸ νοὶ κὸν ἰγονυς ἰοδν οἰ ασξομο νιυδδο ϑόμϑοο κα 9 
ϑ ᾿οδ αὶ ἔβῳ μῶν μϑ) σον τί μϑὺ χὰ "οο .. ας, 9 μας 49. 

ὁμόξξῶνς, δαὶ ἰδξθι ὁοοὸ τἰδωιλο ο αιοςθ Ῥῃο ὡ (δῶν μι ῤιοοίο ἰδδ.. Ἀν [κῤϑαϑ.ν 
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ΠΟΟΝ ἰδῦ 65. ἴπ αἴο ροὶβυϊρθ ᾿Ἰκθηπέηϊβ 46. Ναΐανθη. ὑπ ἴπσθυ ΤΠ ρθηθυῦθη οἷμ- 
Βθινοῖύ, 1 ἀθίπθιι 116 6 Ξομαπθη υν ἢ ἀα5. Τἰομύ" (ψ 8, 10). 

88.ὄ ἰ 5». σας. Ζιῶν ὃν τὴἊ. πρώτη ϑεῶριαι ἔστι πασὰ δὲ κακία 

«“ιγυπτος χρηματιξει, συμβολον δὲ τῆς φυσικὴς ϑεώριας εροσολυμα εν οἷς τὸ ρος Σιων. 
Ῥῆμο Τρ] δατονπηρ χὰ ἄθπὶ ΟΠ υροποηάθη. 1π Οὐπηζανῖθ ὃ Ἰορὲ ὃ ἀΐθβο 

ΝβΙηθη 80 88: Αορψρίοῃ "θάδαϊοι ὯΔ8 Βὕξο, αἴ16 βίο αἴ Αβίγοβα, Τυἀῆα ἅϊ8 
Εἰ ἸΚΘ ἢ ἢΪβ ἀν Ἰζορον χοῦ, ουτιβδ]θιη. αἴ ἄθβ Ἰζου ρουοβοη, ἀπ Ζίου ἄϊο Ἰὺγν- 
Κοπηΐηΐβ ἴον ΤΡ αἰ δ. Βο καρὶ οὐ ἀπο ἴον; α16. ουθέο Εγ]τοπητηΐβ Ὀοβίομῦ ἴῃ ἄδπι 
ϑοπδτον. ἄρον Τυϊπ τὰ Τλολέο, ἀπ ]ΠΟΝ. [πὲ νο ΒΘ ρθη ἄθη Ἰζαρῖξοὶ: ἄϊο συγοῖξα 
ἘχκΚοημηἷβ ἰδὲ ἴῃ. ἀθμ ονβίθῃ Βοιδθοι ἀπἃ Οἰθθθβ ἴῃ ΘΌΘη ρυβοθοη, Ξγηιθ 0] 
αι νΡ τσαι ἀν Βονρ' Ζίομ, δὰ ἀθπὶ πιδὴ (ἰοὐὺ βοιααῦο πηὰ ἀπθοίθίθ, υνῖθ ροβοθνιοθδη 
Βίδηθ: 96. ΌΒΩδ ἴῃ Ζίοη“. ΑἸ]05 Βῦβο μδδὲ Αδρυρίθη, ὑγ6}} ἰπ ἴππὶ 811605 Βῦβθ 
παπᾶ (ἀοὐίίοβα ρΌΒΟ 8; γὸμ πὶ ἃπ8 νον οίο 516}. ἀν Οὐἐχοπαϊοηβῦ, 65 158 ἀϊα 
ΟΘ116116 4116 Ἰζϑίχοσοι ὑπ νου ον )οπθη 50] 6 } ἸρΊτο , ἄουνὲ μα ἀ61" Βῦξθ γὸν 
8]16π ϑπᾶάνου ΜΟΙ Κοσπ [ 5βοίπαη ἰδχ. ΡΨ 0] ὁ πε] ] 0 Π6ὴ ΕἸ τ πῖβ ἰδὲ 177" 
{ΘΓ β8]θη, ἵπ 6πὶ 06 ΒΟΓΡ' ζϊοπ Ἰορ δ, ΠΠΔ5. 2160] ἀν πϑε τ] οι η Εν ]σοηπι ηῖβ 
ἰβύ, 4} αἋ16 Ὑ ΟΥμὨ  λγ όβθιι 510}. 415 (ἀδεοιιῦρ]ς οὐ ζοπποι ἀπῇ ἀΔΡΟΝ 1686 Ἐν- 
Κοππύπῖ5. σὰ 6161 ΔΙΠΟΡ δ] βέθη δα βιο Ροα. ,.Δ «ον αβδίοτῃ Ἰορὲ ἄθν Βουρ Ζίοη" 
ἃ. ῃ. ἴῃ ἀον γουηϊ ρου Ναίαν ποθὴ Οοἱέ ἴπ βοίποι Εν]τοπη ηῖβ; δΠάθυβησο 
ΒΟΒτοῖ ΟΥ: ὙΝῸΡ ὅν ΘΟΠΟΡΙαπρ' το πο (ἀοὐῦ ἴῃ βοίηθηι οἰρηιθη ὙἾ Θβθη, Ὡ80}} ἀδὲ 
ΒΟΒΟρβαηρ τηϑομέθ ΟΡ 516. χὰ βϑίπον ΟΠ πππρ"". 

88. Ῥ. «᾽.ψ- δδύπερ μετιι τῇ» τοῦ χοσμου συντέλειαν οὐκ ἔσται γεννησις 

ανϑρώπῶν, ουτῶς πρὸ τῦυ τὴ πρώτην φυσιν γενεσθαι οὐ πρυυπῆυχε (ϑόρα. 
Ασοῖ [ἶον οκάμηρ; 6Ρ γουβο οᾶοηο ἸΚοίζοτοίου, 16 4. Β. ἄϊὸ Φπᾶθη ππᾶ 

ἄσγοη (Θβππαπρθρθπόββοη, 616. γὸπ 6 πα ἸζἸπἀουβορθη 80} ἀ6ν Αὐἱδυβιθχπηρ; 
ἔϑβοῖη, ον πον α16, αἴθ θεπααρίοι, αἰ Ὑγ 6]0 τνᾶνο δὰ ἄον Ναίοσιο οπβίθπᾶοη, πα 
ἄϊα, ἴα βᾶσϑη, 65. ρθε οἷπ μῦξε Ναξυτ: ἄθπη 85. βρῇ ποθ (ἀοπιϑομίοβ, 8η ἀδβ 
510} πίοιὺ οΊθιοἢ νὸὰ ΑἸϑηρ' δὴ αἴθ ὙοΥρ ηρ] ΠΟΕ]τοῖ (φϑορα) πἴηρο. ͵ Θμπ ΔΡῸΓΡ 
ἀ16 κοἰβείροη Δ οβθη (νυηταὶ δὰ (ον Μαθουῖθ τνΐσϑη, 5ὸ τϊϊνάθη 516 δὰ ἄθ Ἅ61- 
Βἐ προ Ἰτοῖἐ 46: Μαδονῖθ θοβίθμοθη; 68. ἰδῦ ον Κἰαν, (αι πομὺ παν βῖ6 (416 νοηται 
φυσειο) [85 πίοι σαρθβύθῃθη, βοηᾶθνη ὅπ} ἀϊα ΓΘ ΒΟ θη, πΙομξ πδῸ} ὅθ Αὐξον- 
βέθμαηρ ἸΚΊπᾶθν χοαρθη, ἀδιηϊδ, νυ 18 [6π6 βοϊιγνγύχθη, αἰ Ναίαν ἄθν Ἡαέουϊθ ΖῸΠῚ 
ον βοϊοίη. Κοπμηθ. Νοία, αοὐὐ μαῦ ἀὰ5 Κὔνρου]ομο ἀπ ἀὰλ8 ἸΚὕνρϑυεϊοβθ 818 
ΝΙΟΙ 5. μοβοιδθα, ὁπ ἰδ α16 Ὑ οὐ απρ]οΠ]τοῖς γον τἤπιοι (8. σούγοβοπ υγίσθ; ππᾶ 
ἄθηη πᾶξ ὁ γὸπ ἄοθπ Κὔγρουνγοβοη. 6] 0}6. νορεπᾶονε (ἀἸ ΘΡομ σίου  }) ὑπαὶ 58 
ΖΘαρηηρ ΘΒ Πρ’ σϑπιδοῖε χὰν ΕΔ αηρ τὸν Αὐτὸ. ΒοῚ ἄδν Απϑουβίθπαηρ Ὀ]οῖθθα 
510. ἀΠνΘΥΡΈ ΠΡΊ1Ο]1, Ὑγ6}1 65 Κοῖηα Ζοαραπρ' πιθὴν αἰ δὺ ΘθΘπΒῸ ΜΝ 16 Ἰζοῖ6 Ὑ Ρρ  ηρ]]10}- 
Ιχϑῖΐ ππϑι"; ἄδπη ρΊθ 5. 816 ὅπ 0}} Κοὶῃ ΒΌβ68 τη ἢν, (88 α16 Ψουρεηρ] οΠἸτοῖο θονσισ Κι. 

90. Ὁ. κ᾿ 9. Τὴν τῶν ὀντῶν οψιν ὡς ἔστιν αληϑειαι ἢ νοὺς καϑαρος οραᾶι 

ἢ δοφῶν λογὸος γνωριξει" ὁ δὲ τῶν δυο [ ἀπεστερήμενος εἰ τὴν χατὰ τοῦ συγγραιρεωῶς 
μέμψιν ἐπανξωχεται, [χωρειῚ. 

Τ45 ΕἸἰπρὺ τνῖο οἷηθ ὟΥ οἰββαρυπρ 88} α16. ππρϑιβομέθῃ ΒΘβΟΠα] αἸραπρθη ἀβσυθυ, 
16 βοῖίπθ Καρῖ}6 1] ταϊβνονβίδπθη. ΠΙὸ ροϊϑύϊρο Εὐ]τοπηύμϊβ ον Τίηρο --- αἴθ 
ἴῃ ἰβπὸι γουβίθοϊίθη (Δ ΘΠ θ τη πῖββ μα α16. ἴῃ ἴππθη δπροάοαξοία  οἸ τορίθσθη 
--, πῖο ἰδ ἴθ ὙΆΒυΠον ἰδὺ --- 8β 'π ἀδΡ οἱ πίοι ἀν Ζα.8}} ( Πα ἢ 

ε 

Βουυβομῦ --, βομδαῦ ἀ16. τοῖπθ Ὑουμ, ἀϊα ἄσνοῖ Ἰδηρθ Αβίσαβα νὰ []η- 
τ ἰββοηποὶδ ἀπ Τιο  ἀοπβοθαῦς θοῖνοιυ ἰδὲ; 5186. παῦ ἴπ΄ (6: Βομδρίαπρ ἀ6π Βομῦρ ον 
ἀπ ἀ16 Βοἀσαξαηρ ἴᾳτὸν (ἰοοπηηἶδβα ρϑίαπᾶθη,. ὑὸν Ἃ65. δονῦ ἃν Δ οΙβοη 
ἐαδ 58 (7ὁπὸ Εστοπηἐπ!8) Καπᾶ“; ἀἷ6 ͵αίβαεπ εἰπα αἴθ, αἴθ "ὰρ ἀπά Ναομὺ 
βὑπαίονθη πη ξουβ θη, Ὑγθημ 516. 68 ρ]οῖοι ποι ΠΟ ΟΡ ΚΟΠΠΘη, ὙΊΟ 68. ὟΥ οἶβὸ 
ἴπ ἄον Βοᾶθ ἀπίρρ ἄθῃ Οὐ θομθη. ρα, τγϑππ 8186. ἀπο σὸὰ ἄθη [οἰ ἀθηβο ἔθη 

ΑΝΝαπάΙαπκοι ἃ, 1. 68. ἃ, ὙΥ̓ἴδ8, κὰ αὐ ροπ, ΠΠΠΟο τ ἰβέον, ΕἸ. Ν. Β΄. Βεμὰ 18... ἀ0 

178" 

᾿-  πτΣΣΣἝἔοουυ Στ Σ 

πρδα-2 53. -ῶας, 

-τπα παρ ὐσασεσατήσ σα ἧς 



802 Ἅ. ΕΠΑΝΚΕΈΝΒΕΠΟ, 

λαϑορθϑ ,ϑομδοὶ θα ὡδλϑ ουδὶ Ὁ γαδοο βαλϑον ἰδ μὰς, οἱ, ὀνϑὶ {1195 5} ὁ 
δας σόναυ δον αἱ. ο. ὀναδαὶ Μμίμραςς οἷν «Ξ9ῖο ἰΝλϑο μθῶναο 

ἰδιρν ὅμϑον ὑλϑλὶν [Ἀ15ας. αν οἱ ΘΟ ἐλοὶν [κϑυΐο  βαῦ δὸ οὐμολ! ἢ ςϑἱ :} ἃ, ᾿ς 

ΟΘΕΒΕΓ Ῥω, “θῶ. ἸιμδδμοΣ β ὥοο . μοῦ ΠΠ 9. ὅμοοο.. ᾿αϑὼς Βωμο 

ὧς ΚΝ. σοι. οὐὸ μιχ55 ἰδδαιλα ἰδ κῦδος ρος» μῶν Οοΐν. οο 

ϑιθλι αὐ» οὐδ ὁο (ϑδν, Θοὶ, Μ9 τ μοόμϑν λον ὠκδαὶ ἰβακον ῥὸ Μὲ τῶδνοι Ομ Ὰ 
κῶν ἐ ο οαὐλδαὶ 39 ἰββαϑὺν ῥαΐου τῶϑ οὶ 9 τἶμβὸμ (ϑομέϑου δ Μμο 

Ῥδ- ΜᾺ εἰδν ΩΣ [αν ρνομθ ἐμὸν Βὸ ᾿μωνοοοῦ ψηὰ μδορος Ἰῶδς ς μόρα ὥς 
μιβαξῤ τς οἱ. ϑδδλν σον μεν ἰδὼτθ οὔνϑιϑ }ἰϑᾶροο ἰοῦ ον ἰδϑιυνο ἢ)5} οὗν 

ϑξο ῥαδαϑ μὸ δε ιϑς Μ᾽ κῶς «ὦν μοὶ ,κ9 ἰλαραδϑ. ἰγοΐδ. ϑϑϑϑο κοξϑὶ ὐϑλο 

:9 οἱ «ποαρὺς ῥμς. -οαλλβαυ κρΆο κῷ οἱ» . ἰσομαν μρρο ΝΩΝ ονν οι ῥο ἰμυ 

178) οἷος ὠοιαδν μιαος ἰπασθς τὸς κθσοΣ μοῦ οἱ «ἰδρμαν ὀιίαθου ταοῦ ΦΘῸ κλϑογλο 
νὰ ᾿ς καὶ, τρϑυςςς οἱ ῥβοΐγ ὐϑν ἰγοιο. μοῦ ὁ Δ κλλοϑιοο "ἢ 69 .βωομ 

᾿αὺ Νὰ μ|.ο.γ δα θ ϑοὶ τ μραα. [δὲ ἰμβροὺν ραν [595 δα να. μϑδιϑλοΣ 

ἐκλλδοομο γι. λαδς ον μον ον γοὶ Δαν ρο ἰϑνος μδοιν υϑον ον μβον υββορο 

᾿ερον οὔὐὰ ἐδς ον ως αὐ, Θῖν δυίμομ , ἱδδύμν θα μϑο μεδαθ, μςα 9 μὰ 

κοὶ ἰὸν υόμϑοι ὁον ΚΟΥ» ὀμιανν, α δὸς, ἰγο) ὁμϑαα, ομδαδις, μαθαι. τον « ἔϑμαγο 
Ὡϑρϑ οἱ ρος δὸς μεθ θα αὐ ο μα Νυΐν μ9ο}} Ῥ- 

«ον μο δίας. κὸς μανόν [Δα 920. {|.8-- ΩΣ Βαλάκ, μϑὸν ολτ οἷν. 
τϑο εἰξο ϑο μαθν μα μϑλδοο ϑομλοΣ μεδαθς ἱκαῦναθ μῶν εἰ δνϑθο ἰδϑν μδν 
ὧν οδΝ ἴομδοοο ἕν μο ΟΝ οσο ιθομϑσο οομῶΣ ἐβασρο ὅδ δὴ ἰδ. ὕμα, 
ο9᾽ οὶ :οακυξοο ον ορθῦ αὐσος οὐ οὐδὸν μοῦ οὐαφο. ϑρδν αὐλοςς μ) μου [330 
ΔΝ γϑμ «οἷν ἱκδοὶ οὐδ δομν Βοορν, μ5. Δ οἱ αὐοὴ . μοῦ οὐὰ ον. σον λααθο [9 
ωοιαπ ὅσο οοο δα δυο οιον ΐν, μῶν. οοι εϑμοο οὐνδζ «ϑὐΝ 3. οὗν ουπ 

οὐπαν. μὼ. μῸ το πὰς ἴω ο -οοιρμὶ μϑ}» «μοὶ» οὐ ον ἰγον .ϑιοδδθϑο 
Ὁ ββναοῦ ὁμδε ἰμοον τον ἰΝϑαθος, μοὶ ἰϑαδδιν (υϑο ἐν λα» .1ομαο ἰκοδς .5 
αν δ. ΟΣ δὶ κον. «δῶ ἐς μα οἱ θρόνο ἰδδβορο λον. δυο μυΐο 

«ϑι ὦΣ Βοᾶδ ὁ θιαϑοκο ῥο᾽ οο 9 βϑσαϑ οὼ ον Ὁ ἐν τϑρὸ μαῦρο οι μὴ 

ὁμδὼΐγ Οὐ.) οὐ οβν.. αὐγοίο ογαλλοια, ἰοβ».}}ν οἱ ονο τἰοῦν " ἀϑο ρον τμροίη «οὐἱ 

170" ε νιν ἔϑμο μαῶφο οον (α] γαλζαϑοςςς ἰδμπ ὡο ἴω 5. ἰϑρθλο μλογο : δυο 

ἰυᾶαϑο [μου ον, γμὸ ὡ μαξϑμο μας ὕδῶο βοδῶσ , ἴδον 1γ ’Α», ολαοίο θοῦ. 9) 

ἐνβοιαβαβϑιο ἰδϑι μαϑο ἰξϑορθος, μαῦρο οὐ βάλασ. οἱς )ὅδαδν οίγ ων δοὶ . βαϑόϑιϑο 
Νβοαιο «9 τ᾿5,{,ον μᾶς: οἱ "ΝΒ νον ἰ᾿9. .5 δὲν 539. οἷο ᾿ς ΟΡ τοῦ» 

διὰ κυ ᾿οομτ δον οὐδὲ μας ὕδδο μὰς, βμαᾶβ. «θολὸ ἔρος 9 ἊΣ. κυρ ρλλλθο 

ελλοϑιθ Μοὶ. τβιλδνϑιο {πολ} λον. σον οἷν. μον ἰγρῦ ὡο φδέϑμος ἰδδϑδο {5 ἰλαχωδον μιϑὶ 



ἘΠΑΘΠΙΌΒ ῬΟΝΤΙΟΌΒ, 808 

ποὺ ἔροὶ ρϑυνορᾶθη ὑγαθθη. 850. ΒοΙ οἰ υ ΟΣ ἴῃ ἀν 4 ἔοη Οοπίπισῖο: ΕΒ οἰοὺ Ἐὼ- 
Ἰκοππἐηῖα, α16 ἄθπ Τἐοίποι, ἀπ] 65. οἱ ὑγθ]ομθ, 16. ϑποῖ ἄοπ πολὺ Ἰλοίπθη σὰ {611 
πὶρᾶ; αἷθ οὐδέ Πποῖβὲ σοϊβιϊσα Εὐθοηηξηίθ, ἴδ χυγοῖδα ῥυοΐθηθ ΕΡτθηη ἶβ ΟΣ 
Ναΐυτσθης. ἡ ον ΒοΙ465. ποῖ Ὀοβιυχίκ ἃ. ἢ. νον πο χορ βϑῖπθν Ἠθίπποῖῦ ἴδ 
Βομόρίαπρ οὐκαππῦ οὔυν 1πτὸ Βοάουθαπρ νον ἀπᾶονη, (18 βῖ8 ὑγόρθη 1085 ΤΡοπιη ὴ 
Ὑ  δπάο 15 ἐππᾶθη, βοϊοσηῦ παῦ, ἀπ ποῦ ἀαγο! ἄδ5. ϑυπάϊπτη ον. ἊΝ οἰβιοῖς ἴῃ ον 
Βομῦρίππο οἷπι υγαπῖρ θη βομπῦρίου. οὐκαηπὺ πεΐ --- ἀδν ἰβὺ ραποὶρὶ ἀθὴ ΨΥ ΆΒβο Σ᾽ 
χὰ ἰαᾶάοϊη  θοπὴ Πμοβοθὴ αἸδβὸν ἱχα 0106]: βο]οια (οἰ τηηἶθθο πᾶ ΕὐἸτοπη πῖθ86. πη 
Τιϑισθα ρἰθῦ 685. πίοι ἴῃ ἄον Θομθρίαηρ, ὅἀα5. ἰδῦ οἷπ ΒαΟΝ ν0}1] ρῥῃδηβαβ. βο θη. 
Οἰδβομινὐχοβ. (ἰδρομ ΒΌΪ0Π6. ππρουθοιύο ΒΟΠΔΠα]απρ' νομοῦ 810}} Θ0}} ον. Β6]1ρ 
τᾶν Εγθπι: ὑγθπτι ἀπ8. ἰτοῖπο ΟΠ ΘΠ τι ρ (ΑΓ γὰρ ἀπ Αὐιβίοστιηρ σὰ [61] 
νᾶ, ρὲ 65. ἄγοι ΜΟμ] ΟΠ Πκοιΐθα: οαῦννθᾶον ἤπᾶθη τνπ ἐαβίθμαᾶ α Πρ α͵6 
ὙΠ ν μος, οἴου τὶν σταύοη 1 ἀπ πηδοιθ ὑπ|85 οὔνγαβ σαροοῃῦ, 485 1ῃν ἈΠ] 10}. 86, 
οὔσθυ, ὑγθηπι ΜΠ ἀπ8. ἀδηὶ νγϑὶ 8] πο] Ἠθυᾶτι5 Ἰσοπαπηθιι, ἐδ 61}. νι" ἄθη ΘΡΤΘΟΒΟΣ, 
ὙγῸ] νῖτ ἴππι πἰομ γουδίομοπ, αββ 1 Π6 τηοῖπῦ πον ἘπιδρΥ 8. 

Ἐπάθ 865 ἸΚοπιπιθηΐαγοβ χα {ἰπ| θη (οπξαγία, ἄθὲ θη αρ [6] {816 πη, 

Ἰζοιμηπιθηΐδι" παν βοομβέθῃ (δηξτθ. 

1. ν᾽" -} . ΤΤι εστιι! Ὥ τῶν οντῶν ἡεώρια (, αγιῶν γψοῦαίρίν ΟἹ σημαίνουσι ὑπῶς 

ὃεὲ πρὸς αὐτὴν ἐφιχνουμεθς δια τῆς τῶν ευτολων ϑρησχειας τὲ καὶ τῆς γνωσεῶς 
αληϑειὰς δηλαυγῶς διδασκουσιν" τις γάρ ἀναβήσεται εις τὸ ορος τοῦ κυρίου κα, τι ε. 

Τλῖοβου Απέδηρ, ραβὺ σαὶ πᾶ ἄοπὶ ΒΌΒ]αβ ἀον Ἰοΐχέοη Οδπίατίο, Ὑουΐη ϊα 
ἘΠ Κοππΐπὶβ ἄρον Ναΐατοι Βοβίθιβ πα τνᾶβ 5ῖ6. αἴθ οσηπη νγοβθη Ἰϑμνὶ, βαρὲ αἷδ 
ΘΟΠΡΙ: πἰομξ, τγο 1] οἷο πἰοιὺ ἀαΡΟ. οἰ ἔβοΠ65. Τθύπθὴ οἢπθ Αβίζοβα ἀπ Ἐοη]οἱἐ 
οΡρε θα. τὶσ. 16 ννἱν ἀν ἴῃς ΠΟ 6 Ἐπ ΘΠ Π15. σὰ 1ῃν δυββίοϊρον. ἀαγο ἢ 
Ἠα]ΐομ ον (ΟἸονούο, ἀἰθ ὰπϑ σοὰ θη [ωοΙ ἀρ πβοπα θη. ἀον ἤθοϊθ πηᾷ (65. Τιοἶ 05 
τοίπῖρθη, ππᾶ ἀστοὶ αἴ ΔΝ Δ] υ}ι6 10 ἄν Εὐκοπηἐηῖβ ἴπ ὅον. ΒΟ , δὰβ ἅδον αϊα 
ψοπαηΝ Ὑουρι πάη απ Εὐϊθαοθθαπρ βομθρίς, --- ἀὰ8 Ἰοινῦ ὑπ8 αἷα ΒΟΒΡ ΤῸ. 
ἍΙ6 ὅδ5 ροβομίος Ἰοπνῦ τπ8. ἀὰ8 Δουθ: ͵ῸΡ ΠΡ δῖ ἄθη Βονρ ἄθ5. Ἠοττπ 
βὐοϊροη Κ (ψ 38, 2) ἃ. 1ν. νγον νὰ τὰ ΤΠ οΙΏΠ616 πα ΠΟΙΠΊΡΊκοῖς Πη, νῖο Νοβθ, Ρ6- 
βξοῖρθη αἰ σίθη, σὰν ἩῦΠα βοίποι ((ἀοὐτ68) Εν τθ μη ὑ18. ΡῸΙΒΠΡῸΠ) τὶ ἄα5 ἂπ δ Υ 
566116 ἴπὶ ἘΟΙμοπᾶθα. δα} 10} σοκοῖρῦ ρα: ὑγον ΠΘΙ]Πρ 1οὉ ἴῃ Ὑ ουοη. τἀπᾶ 
(ἰδάδηϊκοη τπἃ Ὑ οσίοπ; ἄσμι ἄ88. 501]16ι αἴ6 ϑονία ψ 38,48. θθόβᾶρϑη. 

2. μ᾿ «᾿. Π τοῦτου τοῦ κοσμου ϑεῶρια διπλασιω ἐστιν ἢ μὲν πραγματιχὴ ἢ 

ὅδε πυευματικὴ" καὶ πρὸς μὲν τὴν πρώτην προρερχονται χαὶ ανῦρες ἀσεβεις πρὸς δὲ 
τὴν δευτεραὰν μόνον αγίοι δγγιξουσιν,. 

ἘΠπ6 ἀδυνποιο Τὰ Κἄν αηρ' δαοῖι ἄθ85. νου μθυρ θη θη. ἸΧαρ᾽ 6015. νον] οι" 5 μᾶ 
Ἶθπθ, αἴθ, οὐ οὐκαπαῦ παθθα, 1ππ ΔΌΘΥ πἱο]ὺ 815. οὐδ ρθουν Ππαροη“ ] (ΒΚ ὅπι. 
1,»"). Ζαν “υγοϊδοη ροίδυίσοι νκοπηΐπῖβ, αἴ6 απ α16. σϑμθίτιο Βοδοπξιμρ ον οἷη- 
χϑίηθη (ἰοβομύρο ροῆὺ, ροίδηρϑη πὰν ἨδΙ]ρο, ννῖὸ (9) ῬΆ]α5. ππᾷ ἄ]ιη] 16}. 

ὃ. Ῥ'ὡ: Τὰ αἰσϑητις εϑνη αλληλὼν τοποῖὶς καὶ γλωσσαις καὶ σχημασι ἔστι 

δὲ καὶ κρασεσι διαφερει, εϑνὴ δὲ ἀγιὰ πολιτειαις καὶ γνωσεσιν καὶ χαρισμασι πνευ- 
ματικοιξ. 

ποῖ Ἰΐου Ἰοσπθη 1 τιθᾶθυ, ἄδβ τῦῖν, Ὑγῖ8. ἀ16. Τρ], δἴπθ δ κοπηϑη β Προ 
Ναΐαν ἴπ τπ8 Βδθθη, ΟΠ ὙΠ Θ᾽] 60.) τ βθη }10}} ταϊῦ ἄτι Τ.6 1086. νου απαθη. βἰπα. 
ΘΙ ΗΠ ΟΝ ΔΒ νποιαρθατα ὙΟητον --- ἄοδγοη ΤΩΘΙΠΟΡ. ΠῚ παρ ΒΟμθη, ϑγῖο Ὀδὶ θη 
δπᾶνδθη γουμ  Π]Όβθὴ ΠΟΘ θΘΎΤΘΒΘῚ --- Βἰπᾶ γοῦ οἰπδπᾶου γουβομιθάθη ἀατοἢ αἰ Ασὲ 
ἀπ αἴθ Ξρυδοιθη, 415. Ῥουβον, Πὔπιου οἷο, ἀατοι ἄὰ5 Δοαβοτο 1ΠτῈ} 1,6 10)0" Οἷον 
ΚΙοϊᾶον, 88. (1οῖς ἀπᾷ αἴπη, Ὀ᾽βνγοῖ]θι ἀπο}. ἀστοὶ α16 ΤΠ ρΒΆσΕ. ον Ναύπγθῃ, 50 
ἀαβ χ. Β. ἴῃ ἄδιη οἴποι ἅμ8 ΒΙαΐ, ἴπ ἄθπι ἀπᾶτοι αἰ (8116 νονπογτβουῦ οἷο, ὍΪϊα 

40Ὲ 

ι78} 

πττπ π------- --- Ὁ το Ξε αυινΝ 

παραςτας τρος το στισοτοος 



804 νν ἘΠΑΝΕΙΝΒΕΠΟ, 

εἰωὼβο μμυϊο μβϑϑς βοὴν ϑϑμια ἄ τον οἱ ιϑομίῳς 9) Βαϑόριϑο. ἔϑμαγο ῥβοοουν οϑνο 
αἱ ταῦρον βοᾶν.  βομαγο μοὶ 85. ψωμί οβον ᾿ς οο}} εἱς ἴανας οἱ» χὰ. δὶ 
ἰϑηπμα οἷν οὐδοῦ Νωλο) ἔμββορθ . υοξ5 ὐϑεδιοο λδῦρο λδεχιϑν οἰο ᾿5|ον μᾶς" 
ἰΝϑοιαθδος ϑμϑ οἱ. διβολμ βοΐ αὐνϑμοΐγ ὁ μνϑδου ἐδ καθν οἱ ς ΡΒ 
«ἍὍὼ 5 «5 δὲν οἸνωνο τοῦθ ζῶν οισο «ΟἹ αλογο ολαυανο, λαὸς, τυυοὺν 

. αγαδυοῦν οὐ λα οἰμονμο βάλανον [5 ς ὅμαν ᾿ϑἰ. νων κα μα ἰάκο δῶν γο 

«οϑο ὁμδωΐ αὐ ῥήον ἴμκα οὐκο Ἄξρο.. . βοόθὶ ιϑ᾽ο ἐὰν εἰ το. μμοοθ ο ᾿υδοι» 
βάσιν [5 ῥμαν μὰς 15] «θοῦ ρλο ἰμϑϑνο ἰδυξϑ τ αγαον βυοῦνο ἰμϑδογ οϑὸν 
οι οὐδὲ λας δ. Ἰος κϑόν ο΄. Ναμο βαα μον -οιοδ ὶ ορλονν φλολν . ἔμοδοο 
« Νσρο ιθθο; ἀϑορο ϑιροῦοὺς, ἰομϑὶ ἀλλο ἱγ ὡς Ὁ ιϑοῦλο οἰμμα ἐξϑὺ μα Θ᾽ 
5: . ἰομϑί οοοι «9 ἰδαυβ κὸν τ 99 λλδλιαδο ἰδῶ ϑῦὉ μϑ [15)} λῳ ὁρῶ ζθιο 

179 ὴ "0 μθ' ἐωϑαα [579 όσοδδο ἰμϑὺ ἔθοοδοο (πὶ ἐβάάμοου ᾿ϑὶ ποιὸν βεαν ως 

ὁο τ Ὡς οἱ δοῦν 3. μοὶ οἷόν Ὅλ. ἐ ανρ ΘΟ εΘ (ο ἕκῳς βκβαο. ον ΝΟ 

ἰδϑλο ἰοῦ. ον ἰμκαθοο νοΐ ϑλ5 Νθιρο ῳ οααυ ὐΝοὶ ὡ δ οὗν [5] 

νοἱ Ὡς οἷς Ολδνο ἰμθ μοὶ σβαας ὅρκο οἰαϑὲπ ας ὡὸ Νυΐρλλαθο,. ὄμοσον 
ἰμβ5 μῷ μοοδμο ἰῃ5 Ἀδ αύμ Δ λο Μὲ. ἰμθ ἰμομοο υοονδοὶ αταλθ ἐν λομα 

ἰϑὶ οὐ ἰμαϑῶς κοῦ ο ἰομϑὶ οὐ βοὴν ἰκΐ . μι «Δ οὐνο Οἰβάροο ἰϑθαϑον . ἰϑὶ μὰν 
ἰρβαῦν ἰδ ἰβναν απ. λ5 κι οοΣ οὶ ὥοβο οἶα κΘ λο ἰοῶν ἰμοῖμο 
Ἀν ον .1δϑαρ υὧνοὐ» »ῶνς μα ἰδλαλον μὲ 5 τθο; ἰονδνν αὐ α. οἱ «ὦ ιοϑοι 

ως Νῶς υἵμομο ἰδναυλο, αραθν μι5. ἈΪς 5 ὡ ον, ἰομων 15 
λλκναλοῦ ομαῦν εἰμμοοὶ βλλλαθο δι, οἷν μια «Δ» οῶς οοιονυΐγ οοὶ ο [ἰκααθν θθμθ) 
Μὲ τὴ ἰδϑῶδιο ὼϑ μὼ ον ἰαυο Νμαο χουν «ϑοιδωξας 915. δδοαθε γ μοΐο. ἰονὰν 
ἰλοδὼξ ἰμο τ ροο θ0ι ἰββις ἰδ ΐγ ὀμκῦνο μιλοὶν νοὶ Ομμο μι θιο «οἱ μ κῶν μλὉ οὶ 
λυϑοῖμοο λαίρανο Π| βοᾶσο ἰδ}. δ] μϑὶ φον μμο βυοθο. ῥϑωλὶν ἰμθϑο ὥϑων πὲ} 
ἰνβδδο ἰϑῶν δ. βκίαλοῦ οὐ οἰδαῦ «βδίροο Ηὶ μὰ ταϑ ὡΣ οὐδὲ οἰοδ ἰμας 
Ἀπ ίίομοο μάν σατο ἰομροαα οἷρο μον αύμας Ἀ᾽ μκ5. αὰς Οἰμϑ μ ὀμῆοσν, 
ο ἰδδο ἰονννς ἊΣ α9.,α.5 «ο -οοῖ δῶ ὁ νι ὀρῶν ἔπαθα ξϑ μὰ. αὐόν . λϑμαΣ 
με5 ον] ὼ ἕλος, κὔνϑι «15} οϑνο οοὴ μοι μὸν μὅϑιη βῦϑϑῦνο ἰῃϑ ων 
ἐδ. κυ ΝΘ μοὶ σας Δρ5 οι, Ὁ ΩΝ αὐ μα ΩΣ Ἰμὸ ὁοο (οὐ 

180" λας «οὐἱ ωϑομου ὡομϑ ἄς Να, }} ἰομοῦ α, «ὥνϑο Οἰμμλθο ϑίο ἰμϑρσ υθο 

λοαϑ βοαιο κὺρ τἰρκάαο | (3 ὲ κὸν ἰμλλλθο ἐμ τῶν 20]. Νῦνο [ϑὶ ἰϑὶ . ζϑομθογεθ 

εὐ ἰμῈ5. υοϑυδΝ αι ο90] [᾽ν ἰκαοΐ ,ἐμῳ [ὸ 1ϑὶ γ. ἔμβυθο ἢ μαγαρ νοῦν (99 1:9 
Κρ ἰοομ ἰδέρϑὺ βόομϑ μϑίο. βββδϑὸ μορϑ ἰϑοι» ἰδοξ5 [9 ἐδΝνααιϑ)ο οι, δρῶν. 

Θιμοδ 15. κοῦ οο᾽ ρον μὲ5. Μ΄. μαβαὺγ μαῦ . μοὶ οἰδαδαν. ὀὴν. ἤομοο δ γθὸ 
ἴσον -οιολ ἱ Ναμϑο ὅδ μϑ θν μον οον βοα οὐ. οἣν Ἀστον Ῥρο Νὰ τοσονδὶ 
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ΒΘΠρθ. ΌϊΚοι ἀθον --- ῃρῸ] οὔθ ΜΘηβοίθη, αἰ ἱπὶ (ἀοἰείο νγαπάοὶη --- εἰπῇ 
γΟΡΒΟΠἸοάοι Παγ 0}. ἄθῃ ἃ5]το Ἰβοιοι. ΤΠ προηἀνγα πο! ροροη ον ἀπάδροη, οδνυ. ἅπτο} 
πρυνουραρεηᾶο Εἰν]κοπξηῖβ νὸν ΔΗ ἀοσ θη, 16. πδο θη οἷα ἰθᾶου Ὑ}1}}, οὐον ἀατο] 
αἴ (σα οἰβέθβραθθη, ἀ16 ἴδηι πὶ ΝΥ Π ΠΤ ηἶβ στὶ βοίπθηι Δα οη τιμᾶ βοίπον οὐροϊοπίοῃ 
ἩοΙπΙραπρ χὰ [61] υγογάοη, Ατπἰ ἃ116 ἄθιη σοὶ ἀποῖ Ἰουνον, ἀδ γῆ οἷπο ἔγοῖο 
Ναΐαν ΠΆΡ6η ἀπ ἀἃ5 Βὅβα πιοιὺ πὶ ἀν Ναύαν Ἰἰορί. 

4, ἰ. ᾿" Πατὴρ τὴς αληϑεισ ὁ πατὴρ ΧΑ, ποοῤραγορευξται κεφαλὴ δὲ του πγίον 

πνευμοτορ" τῶν δὲ Ἀτισματοῶν κτιστης ἔστιν. 

Ὦϊο5. τἰοι θυ 5101} ρθρθη ἀἴ6. πϑηχο Ἠονβ 6ν Ἰζοῖχον, αἴθ ἄθη βόα ἀπ ἄτη 
Οοἰξὲ 185. (ἐοβοιῦρ! πὰ ΙΚποομν χά]. ΟΥ̓ αύου ἄν ὙΠ ν πος γίνα ἄδν γαξου 
ΟἸιν. μοπδηπθ" ἃ. 1ν. ἢππὶ Ἰκοπιπιῦ ἀϊθεον Νιηθ γι Π10}} χὰ, οὐ ἐπάονέ βίο ποις; οὐ 
ἰδὲ ἀν ΨΊΡΚΊΊΟΙο ψαίον 65. ΠΡ ΠΙΟΠ6π. Θομπθ5. 4.116 Οἰσβομῦρίθ, αἴθ 50 ροπαπηὶ 
ὙνοΥ 61) 5Ππ|Π, 5 πα ἀοΟἿν σπουβὲ ΠΟΥ] ατιρ) σονγοσάση. ἀπ βρῆζον ραπχ ἈΠ Π]1Ο]} 
ΠΟ ΔΉ ΘΟ ΒΟΠα βἰπιὰ 50 Ν ἄξον ρονονᾶση; οἷα νη] ΠΟ 6 Ψαΐον ἰϑδὺ (ον Ψαΐον (Ἰ., 
ονρον δον 685. οὐσίσθη ΒΌΠΉ 65, [ οἤπὸ ΑΠ] Δπρ,, δὰ  οἷπα ΠΟΘ ΤΟΥ ΒΟ 616 ὙΥ οἶδο. 
ΜΠ ΟἿ, τποῖηθ θὲ πον αἴθ (ἰοὐθοιῦ. ἴῃ. ον Ν᾽ Θγθιηϊραηρ ἄον Ναΐαροη, ΝΈΟΙ 
Βοῖπον (Το μοῦ 156 οὐ νότὰὶ δῖοι" ροχοαρὺ ἸΟη501 085. αἾ16ν οι, βοῖπε ΜΙΘΠβομ μος 
ἄδροσον ψασάς ἴπ ον. οἰ χκίοη οῖ  σοσὶ (Το  ]οροθ ΒηΡΌΠΟιπίπθπ ἀπ] ΨΟΠῚ 
ΜΙ βου αἶμα ἀἢ ταϊῦ ἢππὶ νοροίεΐ οῦ, σὰ οἰπθιὰ βο]πο ΕΠ ον, Ἐπ’ γῖθα πίομῦ ππ- 
ΘΙ ΘΒ] ΟΠ, ἅπ8 ὑπαᾶθ, νυν 65. θῸΪ 8116ὸὰ (Δοβομόρἔοι ον 1 8}} ἰδὲ, Βολη ροπαπηῦ, 
ΒΟΠΘΡῚ ὙΓΘΡῸΠ ἄρον Ὑ Το ϊστηρ πὴ ἄραι οὐρα ΚΟ η6. χὰ οἴπθηι ΞΟ, πο (68 οἴηοη 
αΐοιβ, ἄθν (416 πηθηβο] οι 6 Ναλσ) Ἀπροποιπηθη παὺ ἀπ (νὸπ ἄδν σε ] θα 
Ναΐαν) ἀΠΡΘΠΟΙΙΠιθι ἰβῦ. Εἰβ βἰ πα πίολῦ χυγοὶ Βόϊαθ, εἸλοπβοὸ ὑγθπῖρ' χίο χνοὶ γ δον; 
πὰ θη (ἀοϑο δρίθη Ποῖ δὲ οὐ γ᾽ αῦον τόροι ον ΗΔ ΒΡῸΠΟΒΒΟμβομα {ΠΡ 105. 9. ιν) 
πα Μγ 61] τὴν 8π5 απαᾶθη αἴὸ ΝΘαρεθατῦ ἴῃ ἄον ΤΆ ΘΟ 815 Ἐπ εΡρ αμα ἀδ5 ΤΠ θθὴς 
ἀπρίδηροη, ΠΣ δἰπα (ἀοὐϊοβ Ἀϊηάον 818 ΚΊπαον ἄον. ΑἸὐβονϑίοππηρ. ,Ηδαρὶ 
ὉΡῸ ἄθπ5 ΠΟ] σοη (ἀοἰβέθβ (τα οὐ ροπδηπι)", ἀθηη ἀἴοβον ἱσοπιτηξ γόπὶ ναύον πἰοὶις 
415. σοχουσύ, βοπάουη 815. ϑαβροποη " (ἐχπορευσια), 1)6ν ΝΘΙνγοἶβ ἰϑὺ Κιαν, ἸΚοίη 
Ἠδαρὲ ἰδὲ δηᾶτον Ναραν 415. ἄδ5, όχι 65 Ἡδαρὺ ἰδὲ; 8ὸ. ποῖβὲ 65. δαοῖ γον (πτ,, 
ἀκ οὐύ 5οἰπ Ηδαρὺ ἰβὺ (1 ον, 11,2). θ)Δ5 ἰδὺ ἴπ Ἃ6᾽ Βοιδρίαηρ' Αἀαπι8, ΒΘ. }}5 
πη Τῦναβ ἀπροδοαίοε; ἡγοθη 516. ἈΠῸ} οἷπο Ναΐπι ἀη οἷπιθ Τ͵ΡΒΔο πο τὰ Αἴἴδτη Πα θη, 
50 Κοιππιῦ ἀοοῖ δοίη νὰ Αάᾶπι Ποὺ 815 ομῃ, να ἄρον δα} οἷπθ ἀπᾶνθ ΑὐῈ Ἡ]ὸ 
ΒΘΒΟΠΣΙΘΌΘΙ. δέου: ἄον Νδηη ἰδὺ (ο5. δή οἶροβ. Ἡδαρὺ (1 ον. 11,2). Πϑιππδοι. ἰδὲ 
65. οἷπ δίθβδθη 68 ϑίουβ, ἀθὺ σουρίο, 4685. Ξο!πθ5, (6. ρϑχζθιιρὲ υχαυᾶο ἀμᾷ 68 
(ἀοϊδέοβ, ἄθι' γοπὶ αΐον δαβσοιῦ, ἃγροὶ πθορυθηχίο οὐρα ῬΟΡΒΟΠΘ ἴῃ οἶπον 
Ὑ οβομμοῖ, ἃ, ἢ. οἰποὸῦ ἀπθορτουσίοη. Ναύαν, 16 ΔΙΘηβο μοὶ ΟἼσ. ἰδ νοπὶ ]ι0ρῸ8- 
βδούε ΔηρΡΌΠΟΠΙΠΙΘη. χὰ οἰηθιῃ βοῖπο, ποῦ πδὸὶ ἀον Ναΐαν, βομᾶάθυτι πδῸ} ον 01- 
οἰπίραπο ἄ65. οἴπθη βο]η68, πϑοῖ ΒΟΠΘημπηρ', Μίϑοι!, ΗΘΥΥΒΟΠΔΙ οἷς,, ἄθπη, ἀ5 
ἰδὺ τποῖη Ποθον" βο πη 8π ἄθπὶ ἴοι ΛΟ ΘΙ ἍΠΠ]|Θὰ Πα (1, 8, 1τὴ. ΑἸ8ο: ἄσπρο αἷὸ 
Ὑ δΡδίπραηρ τη ἄθι Πιοροβροῦς οἷ Βυ]πι ον], 10}, οὔπ ἄθη (ἀθβομιρἔθη. ἰοὺ δὲ 
ἅον Βομύρίου" ἀπ πΐοῖῦ ἀον γαΐον. ΑἸ]ὸς, πὰ8 ἀϊοββοὶίβ ἀν οὐσία Ἰοσὲ, 5Βἰηᾶ 
(ἰδβομῦρίο, νοι οἶπον ΤΡΙαἰ ἢ ροβοπδθη. 516. βοππῇ 1165, ὑύαμη βἷα οΠ ο πᾶ 
γνῖθ 516 ψ ] 8, 5186 ἔην ἀα5. ΕἸ ἐγοριπιθηῦ ππῦ οὐπθαθτὲ 16. ΒΟ ρ!απρ, [ 1658 
ΒΟΠΘΠΠΠΠΡΙ ὙΤΟΟΙΒΟΙΠ. 80. ϑγΘηΐρ τὶ αἷ6 Ἰὐροηανύθη. ἀθι' θθπδηηῦθη ῬΟΓΒΌΠΘΗ: 
ἄον ψαίον ἰδὲ αΐον ππᾶ πίοι ἐβ βοπβῦ, 60 οἶπδ δν ὅυο φυσεσι μοοίπξα Βοπ 65 
Ψαΐουβ, ἀν μη βοΐσμθ ἐνώσις δύ, ὑπ (88 οἷπθ διβροηθπᾶο ἤθβθη ἄν Ῥόσβον 
ἄε5. (ἀοϊδέδβ, ὅδ Ἰκοῖπθ ενωσιὶς ϑππῦ ππᾶ πἰοὺ ψαΐον πᾶ πολὺ ϑομη ἰθὺ. [85 
ΘΟ βού δύ ροιπδοιῦ ἀπ ἀον Ζοῖλ ἀπύθυυγουέθη. ἀπ απη πῖθ χαπὶ Βομῦρξος 
ννογᾶθη ποῖ πππρϑικο σύ, πη ΕΌΙΡΘηᾶθη ἤϊηνΡ ον ἄθη (ἀϑάδηϊγθη τγοῖ τον 8. 

Β. (ἐ “«ἀχτιότον εὐτιν ὧν ἐν τῇ, τὐτοῦ ουδσιίν τπιρισταμενουν ουδὲν π ρτερευξει. 

Τ8 ἀπνν ἀο»]6ρ]]1ο}16 ΠΟ ΠπἸ θη. 2.1πὴ ΑΠΔΠρ᾽ ὙγᾺΡ ἀδ5 δ οτὲ οἷο," ( 01}. 1, 1-.}. 
Ἐπ᾿ ρἱοὐ 150. πἰομίβ, 485 {πα Πον ἰδὺ 418 ἀν Απΐδμρ, πὶ ἄθπι Ἃ85 δ ουῦ θοΐπι Ὑ [6 ν 
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360 ψ. ῬΠΑΝΚΈΝΒΕΠα, 

ον ]θ Αϑο ΟἰΝϑο οι ἰοοι οιοδνυὶ ἰοδνο .ἰθδν τοὺς ἰοοὶ οὐδ ἰδδαλο οογο. ἰδαλο 

Θ5Σ ἘΝμαξθοις, κυροῦ Ῥρο ᾿μβοὸ δῶν, οἷσοιν ὸ ὡο Ῥρο ἰϑοὶ ἢ} «ϑιογονσιοι,, ἰθοι 

Ἄστοῦ ορο Νδοςς ἰ5ὲ ὼ ’οαϑυ Νυβοονλο βδγαον ᾿υοο, ᾿ϑὲ κοὺς ἰδϑδο ἰϑον τοοδ οἱ 

᾿βιμοο ἰμας ὅλο βυσοομδον μιαυἱ οἰδαν δῦ. θῶ μιϑλο μὲς οὐ ϑοβνο Ως Νας 
Σ μοὶγ ὅρου μα θδιδο μοὶ το οι, δαθν μα αθ ̓ ββαυοῦ μυγοσομῶν. βιϑον οὗκαςς 

ἰδϑαν βα᾽ οὗἶσοις ΒΟ, ἰϑμὰθ ᾿γον ὡς οἱ βομδο. κυ . 315. ββολὲν ΔΕ} ϑμὼν 

οομΐ Ομ ὁο μα α [ ο], ουλος, «λα ἰδ, ὀῥναϑ ἐ9} μον ς 9 λον αϑο ωδλοὶο 

«Ὡς μοῦ οὐ ἰὸν λοις (μὸ οιοδ οὶ ΟΣ «Ἄδαν τἰδϑαιοΣ οοὶ βοα, [μ1θολ) ἰ[βοα.) 

νοὶ σα ϑλο δον οι ον λας ἰδῶ δ νοι δὲν κοντα τ οὐκῳ δϑο ομο ββυθοὶ, βοαν 

"νι τλκθοῖο κ ἀυθοιν 15} τ μὰς Νυβμ ̓ς (μοὶ μςἪ σα, οἷν. μος; μα 

ὧδο ἰδδαλοο. ἰδβακο σον βοα, ». μοπ ΑΝ αν [Παυβάσι ὸ [Δ α.ν.}} οἷα. ἰξθιβϑο 

χαροῦν τὰς: «Ἀν μου δον σι ὧδ ζῳ «λῶν ᾿ραναυ μη}. ἐμοὶ σοι» νοὶ ᾿ς Ὡϑιοο δια. 

ἰβαλοϑο τβεδαϑ ϑαῤι5 ΩΡ} .ϑγοι. τβλκαθου οὐϑολοι ον ἰόμῥν ἰμρα να 
«Ὡς δλο μα ορ5 οἰξρυ «αϑο [οὐδ μας -ὔδο τἰβομθας ὀΐ ς 

αν μμυὶ βοανθ «ογαλαλοὶ μ}ν ϑοῖο το μαναὰ. μὲ μὲν μοὶ» οἱ τΑχοὶ Βοακο 

ἐν" Πᾶπ. οὐ ἰοῦ λα α μον. ἰασ}}} οον ββαρασινο βου ϑ» μια ἱ. (κ150}} 

Ἀν μοὶ υάϑῦο δύυοΣ ἰλονὶ ἡ ὍΣ ἰδέρο ΟΝ ρῶν οἷν {190 ἡ1᾽ ὍΣ. .Ὁ 

Ῥτο Ρὴ ΘῈ οὐϑι νοὶ (ϑομυδο (οοιδοξϑ αϑϑῦ ομο ΔΆ.) θοὶ μιβα θα βιοο βοϑυ ΕΘ. 

να μαϑο υοῦν μϑς τϑο ἰδαχον λα λ «ϑϑινα δα ς Ναβϑλ μο τα ῥοῦ 

ἡ ’ώβαα, ἰμβοαϑιν βοϑυγεΘ οοὴ {519 : [Δαλιλα αδο ὀβλδϑ ἰδϑαλθϑο τὰθ ἡ ἔϑ᾽ον οομδυὶ 

ἰϑαα μθϑσαν. γοιϑὴ :Πᾶϑον ον ἰδωιϑιαλο τ λλθος Ην 8] ὀμδιν δα κα, ρὸν. [κθο 

δ 99) «ἰωωδαιο πδδον οὐ 9. νοΐ . ἀϑοδάος. σῦν. Ννο  βομοὸ λουαδν, καὰ9 

βδοδῦ αὰϑ ἂδϑ ἰδβ ὡς ἰμῶ ἐδ ο  οι;ϑθ ἰμωο ὠϑιαῦχον μυϑὶ ᾿θϑοαν. 

μϑ δὼ ββὼγ οομί οἰαῖ μα, ϑομοσαιν, μβᾶξα, ο ϑομαθϑασνς [αν ραν, μεθ 

ἐμ λον τα ο ομλολν μα} οοῦα. κου γμῸ) ἐς σοὺ βυρο βοός όσοι . 90) 

λοῖϑι ϑίο βϑοιο «ιν οἷς κορο μος ῥόσρο μὰον υδοβννον μροὶ μὰς ον ἔγοι Ὁ τοΣ 
ποῦ Κις, οοὴ ϑυρο δ μὴ) βορο βμὅοιν . μοὶ μῶν, ὅσον «οοβλοι οοδν 

«ἰαθῦο βοῶ ως 5. 0μ}35. (οἷο μι) οο .οοδε κω) ὼΣ ϑὼν 

«πϑιὰ μοοι ονο. μοοὺν. ΘκοΣ μϑ)ο . μοοὼν. [9 νος μὰν. »αοὶ τς Εθο 

ἰοιδν ἐξ βοὸς ἰρϑδον ἰνωδυ μοοι ὦ οος τρο «ἀϑαλοὶὶ μ8) ὡς Εὅοι Ἀ5.- 

τδιὴ ἀλλ τ ὦ ὅνο μβαλας ομθοο.., Ῥαας [Πῦ) ὁμϑοο . ρρο ἢ" ὸ Μ᾿ .ὄ ἰδέεϑας 

εἰσ. μα εκβανοδδο (ἢ) 3 α.. ο) ἰϑϑμδοῦ οὗν ον» μαῦΐ τβῦγοο ᾿λοαθ... μκϑ 

εἰϑῦὶ δ ως οὗνοι Ο᾿ϑμαγο ἰδανανλαο ἰ( 6.5.5. οἱ ᾿Ναῦρο αν δα! ὀμδῶς 

«δροσοο μων σοἷο βιροα τ ϑραν, οἱ. ὁμδυὶ ἰδέρλαων ἰμοδυ ἱΝαῦρο ον ἰλαδσα., 
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γγαν, πα Ἃ6Υ ΠΘΠΠρῈ (Δοἰδὲ ἰδὲ ονὶσ ᾿ΒαΒΡΌΠΟΠα γοιὶ ψαΐον", ΓΟΙΡΊΟΝ οἷδε ας 
Ὡ]ΟΙβ, νγᾶβ νὸν ον ΤΥ εν ἀα νὰν, Α116 (ἰδβοιῦρίο σατᾶθη ἴπ ἀθν Δοϊς. 

6. 9. δδσπερ τοῦ αἰσθητο Ιουδαιον ἢ μαχαιρα περίτομει ουτῶς τὸν νοητὸν 

Ἰουδαῖον ἢ ἐντολῶν ϑέου ϑρησκεια κατὰ τὴν χυριου διδαχὴν λεγοντος᾽ μαχαιρῶν 
ηλῦον βαλεὶν ἐπὶ τὴν γην. 

νὰν μαθθὴ αἰθ5. Ἰζαρὶ61 οὐκὶ νγὸ σσπ" θαυ αἰ Βοβοῃποίδαπροηι Βρυβοθοη. 
7. νος. πῃ 5101} 488. δπι 118. βθηδα ΟΡ], ἀαβ υνὶν ἄα5. Θ ΟΥΌΠΟΙιο. ἃ)- 

1θρθῃ, πα Δα} 0]. ἡγθη, βαρ δ᾽ ἰπὶ ΕῸΪρΡ μθση: 
Επ ἢ ογδοη ἡμέρα τὴς αναστασεως ἀναστασις δὲ ἡμῶν ἔστι ὁ χύριος 1. δηλονοτι 

οἐε. περιτεμνόμένοι δ" τὴι ογδοη ἡμέραι ἐν αὐτῶι περιτέμνονται. 
ΝΟΝ βοῖπον Αὐϑὸῦ οὐ] ἄν! ον αἴθ Βοάοιυῦαπρ 1θπὸ: Βομαιἐθηίηρο ΕΠ} τιη8. 

{Ππΐον ἄοηὰ. δοιιξοθ Τὰρο (ἀδι ΒοΒο οἰ ἀαπρ) γουβίθμν οὐ. οἴη ρϑΠ βίη ηΐβν 1165 
ΒΨΤΑΡΟΙ] 65. σχόβοη δοπηΐαροβ, ὅθι ὅθ᾽ δυβέθ ππᾶ ἀν δῆς Παρ’ ἰδὲ, ἄθῃ. Ἰκοῖπο 
ἀν ποῖῦ ππὰ ΑἸ θΘμ]οῖ Δ] δε, Απ αἴοβοη Τὰρα ταῖσι αἴθ Αἀξουβέθπηρ βἐαιι- 
ἤπᾶθπ. ἵπιδὴθ Α ον βέθ!απρ; ἰδὲ ἄθν ΟΥΥ «6808, ΠΘΟῊ βοίπθπι οἱρηθη Ῥ͵ουτο: οἷο} 
υκὶ} ἀ16 ΑἸ ουβίθῃμπηρ ἀπὰ ἀὰ8 ΤιΘθοπ (0908. 11,95), Ῥατϑπβ ροηῦ μουνονῦ, ἀδ8 
αἴθ, αἷς αἷς μιοἰβεϊρο Βοβο πο ἀαπρ' ἴα ΑΡΊΘρΘα. 468 ΕἼΘ βομοβ ὅν ϑπαθ ἴῃ δὲ 
Βοβομποιάσηρ ΟἸν.,. 1ιἶθι" πὶ Ομ Θ πη πΐβ. ἰὼ ἄθπι Ηδ]έθη ἀον (ἀθθοίο, ἀονὲ "δὶ ἅδν 
Δυϊογβίομαπρ' γο]]οποῦ οὐπα]θοπ ἀπὰ ὁπ αἰύοη ΔΙομβοοπ. ἃὉ- ἀπῇ θη πϑιθη 
δ] ρθη, --- (αὖ αἰ ἅπὶ δομίοη Ταρδ τὰ ΟΡ. δβομτϊ θη τγοσᾶθῃ, ᾿ν]8 Ὁ 6] θὲ 
βαρὺ: »105}. θὲπ αἴθ Αὐξουβίοιθπρ πη ἀ88 Τιθῦθη. ἀπ 10} Ψ01] 1ῃ ἅπι ἡηρβέοη 
αρα δα ον γθ σοι " (1 0}.. θ,, 99). 

“᾽ν. φσπερ ἡ παράδεισος τῶν δικαίων ευφραντικὴ εστιν ουτῶς ὁ αἰδὴς 

τῶν πονηρῶν βασανιστιπος. 
Ἐν ρἱθὲ οἷπο ροἰβεὶρα Πδαδαπρ Ἰοπθν θοἰἄθη ΟΥβθοσθιομπαμροη. ἍΥ10 (88 

Ῥαγδᾶϊοβ α16 Ἐννα τα Θυα]οἰτί, Ὑγ011 510 ἸΠγ θη Δ Θ8οὸη πϑοῖϊ 80 β πα ψῖο Ααδθτη 
γῸΡ ἄδθιῃ ΕΔ], πῇ ὅδ5 ΤΠ πὶ τπποη πϊομὲ ἄστοὶν ἄϊο Τιθιἀοπβομαίζοη. γοι- 
ἀουθαπ ἰβύ, ἀπᾶ 56 ἄπτοι αἰα ΟΠ ηθαγαπροπ 465 (ἰοἰβῦοβ ἄθ5. Ποποη Βοιμδθθπς (οὶ]- 
παρ Β᾽πᾶ, ἴον ἴηι (ΘΠ οἰ πη η18, πα Ὀ6Ὶ ὅδ. Αἀξουβέθηππρ νοΠἸτοιηπιθη, ἀπᾶ 5 
Ῥανυϑάϊαβ οἷπ ϑγπιρυ] δ᾽ 1ἰπημ Ιβοιθη ὙΥ Οἰπαπρ’ ἰδὺ ---, 50 ἰδὲ ἄδν Ηδᾶοδβ, ἃ, ἢ. 
ἀν ΠΟΒΕ]οβα ΟΥῦ, οἷα Οὐὺ ἅδ᾽ Θαδὶ Εΐν αἷο Ἰδρον]ον, ἴῃ ἄδββον ἀππκίοηι ΑΡρναπᾶ 
516. θοβύναϊρ 18πππι θυ] 1. σα αδ]ῦ ἡχουάθη ὁμμ6. οαὐνϊηπθη χὰ ἰτὔπηθη. 50. ΟΥ̓ΠῸΡ 
πὶ (ἸΟΙΟμἶβ γοπὶ τοϊομοη Ναμη ἀπᾶᾷ ἄθπι δυτποι [ϑζαριβ ἄθι" Βοῖοι α βοΐποη ΒΊΤοΙς 
δὰ8 δ ΑὈρΡαμα ἴῃ αἴ6 Ἡδμδ πη βομδαΐα Α γαμϑιη ππᾶ ΤἸᾶζανιβ, Πθπη οἴη 
Ἐσϊτθππίπβ πίγα ἴῃ 8116η Ὑ υπαπ  ὕνσββοη ϑαΐσθμθη, ἄθῃ ΠΟΙ ρθη σαν ͵οππθ πὰ 
ἅδη ΕὙ ν]οτη τὰν (πᾺ]} "“, 

ν᾿ Ει ἢ φϑόρὰ ὑπὸ τῶι χρονῶι εὔτι τὸ πρῶτον γενόμενον τὴς ρϑοραβ 
πρότερον εστιν. 

ΒΟΜΠΟΒβὲ δὲ καρ. 80 ἄἀον γουῖροη Οδπξατιθ 8. ον [ιοῖβὲ 65: ,αἴθ γουρξηρ- 
ΠΟΙΚοΙ θὲ πἰομὲ ἀ]έου, 818. αἴθ ουβίθ Ναύαν" ἀπ ΘΌΘηΒΟ ἰδ ροσοι αἰ ΜΝαΐονὶδ- 
Ἰβέθη : ἄθυ Απξαπρ 465 Βοῖῃηβ 46} ροἰβέϊρου Ναξαγθη Ἰϊορὺ γον ἄδν ΨΟΡρβ πη ρ]]  ]τοῖ τ. 
Τὸπη ἀἶθβα βίον απὐον ἄθτη ΒΟΡΡΗ ἀν Ζοῖν ἀπα πὶ ἄθν ζοῦν νορρο ιν δαο]} ἄϊθ 
Ὑουρ προ κοῖς, ἴα νου ρο Ναΐαν ἀθον ἀδποῦῦ οὐγῖρ. 88 Τὐπέβίθμοθη (6 
Βομύρίπιρ ον Η]μππο]5ἰςῦσρον. οἴθ) τίϑὲ αἴθ Ζοῖδ βουνοῦ, πίομὺ τπηρσοίκοιγε; ἀἴ18 
Ζοῖὺ ϑηρὺ δὰ ἄον ΞΟΠ ΡΓπηρ', πο Ὁ ἀπηρΈ το νυ, ταῦ ἀδπ Ὠίπροη οὐ βίδηδθηῃ πο] 
α16 Ζεριίνϑαπιθ. Α18ο μπαῦ (ἀοὐὲ α16 Ὑ οΙὉ πολ ἂπβ οἷποῦ ἀπ] δ ηρτρ Εἰ 51οῖν 06- 
βίθῃποηοπ απ ον Δ ουρ ἢ μρ] ΟΠ Ἰκοῖῦ. ἀπ ουνγονίθποι Μαΐου σθβ με θη, βοπ θ᾽ 
8 θη ΝΙοιίβ. ΠΙὸ ϑομῦρίιηρ οδίθυξ δπ8 ἀν Ἰεὔν ρου] οι [ ἀπἃ δὰ ἀ6Γ χβι5 
Κονρουίοβοα ἽΝ 610. 16... ουβέθῃ Νααίανοη Ἰνοβίθιθα ποῦ ὰ5 ἄθπι  ουρ προ θη... 

10. 1. Ουκ εστιν ἢ (γιὰ τρις ὡς τέτρας καὶ πέντας κ᾿ τι εἰ. ὠὐται γαρ αριΐγμοι 

εἰόι» ἡ δὲ ἀγιὰ τριαρ οὐσια μονοειδὴς εστι». 

-----.-.-. 

ΒΕ ἀσττι-τι-:..5 γν ποτισήιραχευ γι «τὶ ἐν (τος 



Ὗ 

808 Ὑ ΕΝΠΑΝΚΉΝΒΗΝΟ. 

Ιδϑῶϑ θοῦ. ρραδοοο. :ἰμ5 ὦ υοῦνο πὲ ὦ ἱμϑς ρῆυμοῦ καῦ»Σ λομαο 

ἰλομροο βοῦλο οἱ ἰδ κῶς ὦν λα Ὡς φρο «οἰδαλο ὁμδοὶ βου γοῦθο 
δρῶ ᾿ωυοῦο βλιῖο μον ἰδ νος, Ἀλλ ο ἐμ οὐγο Β ο μπὺ μον. βαλονδο 

ὄμδδις , μοὶ δὼ δου ἰκαϑδωυ, οὶ ὀβνονις δ λϑιοο ἰκὰ αϑοι κο. ᾿ϑ᾽ ὁ ἰμβο ἐβ5 ὡὼὸ 

κοϑν λθμαγο [λα δ ϑλαυγο [Δ αυπιατῦν ἐβδυδδο μχθον ἔθμα νοὶ δας ἰλαυδοα, 

ἰδ ἡ ῶο οὐδ ως μὸ ὁο. ρσυδιοο τρυςθο οἴρμοο οοὐἱ ἰκαῖλο μὲς 
Ἀμμ [ιϑ)ο. ἰβϑοο δ᾽ οἸμΐρο ϑνομθ ΟῚ λϑϑοιο υ κινς γδοο δ δῶ ἰκϑοὶο 

μδοῖ  μο αδϑ οὐνος, ἰΝυγαλῶν ο ἰδιμαι, ὧον ποδὶ. Ναὸν ΣΟ 

το οἰ ν᾿ Νιβοον ὁμ δι οι }] εἷμας δμο ΝΒ ῷ οϑ.ο αμ5. }19]» 

99) τῶ Κϑοῦ Ὡδ- ο- . δοῖδοο ἰαχροο {| ϑοδλου "5 )οαλν,, κλϑαδο τῦῦ κῶὸ φὰς 

ἰωο .αραιον ἰὼ «λαγαοῦ ἰοὺ ἕο μα σα, μοι ρθο . [5ἱ ἰοιν 

ΝΟΣ 5 υἱλοδοὶ ἱμὰς δα ἰδὼν. ἰοῖῖν σον μ᾽ σθο υ μῶ ἔοα δι. ἰδυγαλαϑϑο 

δα, μμο οὗδλο :ἰϑὶ ἰοδὰ μὸν μοὶ Η μ Ννο δ στ βοᾶλοο., Ββοᾶλος 

μιοὶ .1ϑὲν όμρ οιρβῶς ϑύροῦ 9 οι, ἐμ5 θγ ᾿ϑὲ ας οἦν5 οδοϑὶ ᾿ϑὲ μοι. βάκαθο 

ὥοϊο τἰϑσμθλδοο χω μούοι «ϑὶ :1δθῦ ὡὸ ἰδδωο μμωυΐ 9 τλλλοβ.. ὕω». βαρ "} 
1818 ορϑ5 .ορο βου Νὴ αδ ||. 1.5] δρο εἴως τοὶ να θα μοᾶλο 

»»- Μβδὲβ ύμας οο᾽ μ5) [ν΄ ἰμθο ϑον 1990. |ϑἰο. 5 μο οἰδαϑς, οοσονν 
ἰοιδν οἷν δ 55 ϑγο Ναδιθος, κυροῦ ρρο Νῶὸς ἰοοις ἰδῦοο ἰοον οιοδοο 

ἐσ ο δ ον αὐοι οἰδλο οου ἰοον «ον ἰοῦνο ἰγλδο οί . 1ϑὺ οἱ σον βοαιο ἰδῶ 

»» βδ αυμοὶς, οὐνϑδ [κϑυἱ Δ, ἰοον οιοδν οί οἱ ον, γ οὐ οιοδν ΐγ 9. οοι 

εἰ 95 μὲο θ᾽ ὡδί ἰλοδε ἰμὰς . σα! τος, μ᾽ Δ ρναιδς, οὗν ο. ἰοον ογοδωὶ οὐϑοὸ 

᾿υορ «9. ὁδὶ μοὶ Ευοῦ δι Θοῖο. μα ᾿5ἱ οἱ το φυδοοὶ.. 1515. ἔμ νον 
μὰ "9.69. Δ βοοδδον μΠΠ ᾿ βλο ἀρ ϑλο θν οὐ «5: ᾿5ὲ ὡὸ ὕμιν Ἀϑ- 

πα Βοαΐαθ μακαδ δον βλβοο ἰβοβναδο βαθὺ ἐὸν ἰΐαω, οἱ Μὲ.» δϑο }19]ο 

ἰοῦ αοοο Ὡς μμὸ κοῦ βοῦν, α9 {|9ο υλνϑιοο μὰς οὸς βὰς οϑνο 

“σα, μο μὸ οἶμαι βοο. Νὴ ρβε ῶς μοὶ μο. [5ἰ μμο. ον αϑ )ιοὶ 

δὰ τ Ὰ ας " Οἱοῖδνα ἕο μοὴ ἰοῆν .ἐξ5 ἰοῖδν ν 15 ἰοῦ μοι ὸ μμο μβο μμοὸ 

Ἰω οὸ Ὅδαγ ἰδαίϑσθο ἢ" ἰκοδοὶ ἐρασ βαχολο αὶ βϑαιο. ἰοβν.. μὲ] μαλαῖβις 
ὐμϑ νας α ο βοῦυλο ἘΞ Νϑο Οκιλλδη οἷς [ΔΝ 5.1... μοὶ ἰοϑο δ τοΐμος ιϑὶν ᾿κϑυὶ 

οι). ἰαγοοῦ οὐ δ Θοὶ, «ἰο 5. ὡδὶ λϑί μας ας δαυλὸ ἐμϑ δέαλθο .0.5}}5 Ἀἱ 

π᾿ βαυδνοο ἢ" Ποοιδαν βόσϑα. {5} ὅμως 00. ον. ψ99)9 ν5 οὐϑΣ Ιαγαο υμοὐ 

μοι δϑνς, μοὶ οἰδονδονς, ὁῶς ὑνθ ΔΩ}, εθο. ξοαδς κὺν μα9  βΆκοσο μὸ 
ἵμομο οἐ οἰκδὺ δον εἰδῶ ΝΘ. σοι ὀμδδς, οἰ αυναϑῦ μαδοιςς ἰμϑϑὴ 



ἘΛΔΌΒΙῦΒ ΡΟΝΤΙΟΤΙΞ. 860 

Θδροπ ἀϊ6 Αμμᾶπρον ἄθ5. Ατσΐπβ, Επποιηΐαβ, Νδοοοη πη 8116 αἴ ΕΘ ν]ου, 
αἴ ἅδη ϑομπ σορθη ἀθπ Ὑαἴον ἀπ ἄρῃ (ἀοἰδὺ ροροη θη ϑομη γου Κ]οίπον. ἀπᾶ 
εἷθ. Βαρτθηχθη (σαραπι οἰπδηᾶθν. ΔΌΒΟΙ]Π]6β6 8) ἀπᾶ ἴμηθη οἷπο ῬΘΙΠ ΘΠ 0106 ΡΌΡΟΙ. 
Τῦὴῖῆῖα (ἰοὐε!οβοι Ρδμδιιρέθη: ΜῈ ΠῚ} 65. ἀτοὶ Ῥθυβοηθη βἰπᾶ, 8ὸ ὈΠᾶΘῺ 516 οἷπα δῖ μοι- 
ἔοϊσϑ: οὐβίοπβ ὅθ γδίον, χυγϑίξθηβ θυ βόμη, ἀν δίθπβ ἄν (Ἰοϊδὺ, πίον. 1666 
Ῥργβοι βϑέχζοι 8186 οἴἰπθη Ραμπὶτί, 80. τίσ ἄν Οεἰδὶ βορτοησὺ (ὈΘβοιν πηι) νοπι 
ΘΟΉπΟ υπᾶ ἀἴοβοῦ γοπὶ γαΐθσ. Ίθβθη Βα βηϊβομθη ΚΠ τηϑομῦ ἀν Ὑ εἴ βου χὰ 
πίομίο. Ἐπ δῦ πὶῦ ἀδν Τυϊηϊ αὐ πἱοπὺ 5δὸ τὶ τὴ 8ΠῸη Ὀορτοηχίοη ΖΒ] θη, ον 
ψίον, Εἰαῦ α. 5... 85 δ δὰ οἰμδηᾶθν ΤΟ]σ πᾶ γὸμ οἰπϑπᾶον. δΌρορΡΘη ἕο 
ἌΔΒ]Θη: νὰ δι οἷπβ ροπθη Ψἱν ὮΡΘΙ σὰν φυγοὶ, νοὰ 0 σὰν ΟΥΟΙ πα 50. νγοὶῦθι! 
γον ϑέαϊο χὰ Βέυ. Απῃ ἀϊθβθη Ζϑβθη Ἰτοισηθα Οὐ ἀπᾷ ἄτθηζο πᾶ Ζο Ὁ ΖῸΓ 
Θοίαπρ. Ῥαρόρθα αἴ. Τυϊηϊᾶς δῦ ἷπ ρ]θιμΑτ ρ88 ἀπ οἰ πσιρατοραβ Δ 6βοη, 
ἃπ ἴδν ρΊυ 8. πίοῖν ὅον ΒΟρΡΡΗ χυχοὶ (418. ὑυ 8) ππῇ ν]ϑν (818. Ῥοβίθυϊ 5); 518 
γοϊ]]ομᾶοι βἰοῖ πολὺ ἴθ (ον Ζ8}}} ατοδὶ, βοπᾶάθυη 816 1δ8ὺ νοὰ Ἐν ρ οὶ Ὠγϑι μοὶ, 

Εἴπβ απ οἷπβ ἀπ οἷπβ θθίτοηπιθπ 711, πἀπὶ 416 ἀπυθρτοπχίοι ασίρσθι ῬΘΙΒΌΠ θη. χὰ 

γδχϑίοῃποη. ἯΙ μαῦοῃ οἰποη (οὐ δέον ππᾶ οἰποη Ηρυτῃ «{. Ἰν. ἀπ οἴποη 
Θ εἰβέ, δἴπεπ Ἰδαθοι, οἶπο Τα --- σὰν ΒΘΖΟΙ ΟΠ πη ρ' οἶπθ8. ἀπ ἀθββθ] 6 (το 68, 
Τγοὶ Ῥβυβοπθη ἰπ οἰπθπὶ  οβθη, οἷπο Ναΐαν, αἴα ἀγοιβοι ἰδὺ ἴπ ἄθη ῬΟΥΒΌΠΟΙ, 
απ Ῥουρβόπθι, αἴθ. δἰ πο 110} βιπᾶ ἴπ ἀον Ναύαν, ΡῈ Ἰτοῖπο Ζϑῃ]οθ. ΤῸ βαρ 
πἰομε; ουβίοηρ Θοἱὲ γαίΐοι, πᾶ χυγοϊξοπβ ἄν θεν {, ΟἜσ,; 61 ἄρῃ ͵οσὲ  δίοσ 

ἀοηϊδὶ ἄπ βοβοι δὲ ἄθη βομη. Εδ οἷθὲ Κοίπρη ψαῦον. οἷπθ θη ϑοπ, δα} ἰδὲ 

8 815 γαίου πἰομὺ ἀΠῖον" 8415. ἀν βοϊα, 5ὸ Μοπὶρ πὶ ἀ85 Βδαον ἅΠ{ 8: 415. 46. 

ΟἼδηΣ, οὔον αϊο βθο]6 τον ἰδὲ 818. ἀν (ἀθάδηϊζο; ΤΡ ΘΠ] μαπ 6]Ὁ 65 Βῖ0}} θ6] ἀἴθβθη 
Βοἰβρίθιοπ πὶ Καᾶβία ὑπαὶ ἘποΡρίθα, ἄοτύ αὔθ" πὶ γο]]Ἰτοσηπιθπα ῬΘΥ ΟΠ. [ ΑΥ 6 ΠῚ τϑιὉ 
16. βαρ: γαΐον, ἀαυῖβθ ἄὰα ποι ἀδ)οὶ χάμ]θη: ογβίθηβ, ἄθπῃ ον ἰβὺ (πἰοἰνῦ ἀν 
οὐδέ γοπ πδοβίο]ροηᾶθη, βοηᾶθυῃ) αἴο ΠἸσβϑομο Ὧθ5. ΑἸ; νγοπῃ ἴον βᾶρο: ΟΠ, 
ἄλπη Ππϑπρὲ ἀποῖ ἄτα Κοὶῃ ΖΒ] ΘρΡ ΙΗ, ἄθηπ οὐ ἰδὺ 26 1105: οἴπὶ ΑΠΐδπρ' ᾺΤ 
ἄδ5 ουῦ", ο8. μοῦ πίοι νὸν ἄπ Απΐβηρ. [Ππὶ συγ  81108 χὰ ἰθησθη, ἀδ ἀδν 
Τιοροβ οἷπθ Ῥϑύβοη ἰδὲ νῖβ ον γαΐον {ρὲ δὲ Πΐπχα: ταπᾶ ἀΔ8 δου ψνὰν (ἀοὐυ " 
ἃ. Ὦ. ἄδββο "δ ψὰβ δι" ἰδὲ, υδὶ ἀ8πὶ 68. τχᾶσ. δύ ]θου]ορὺ ΦΌΠΆππιθ8. 8116 
Καοἐχουίβομα ΒΥ μοῦ  : ἄν ΤΟΡῸΒ 180 πὶ ΑἸ’ληρ' ἀπ ἰπ ἴπτὴ ἀπᾶ χυγϑῦ πἰο 
Δ]Π1οῖμ, βοπίθνη μοὶ ἄθηι δ δίθν, ἱπ οἴπϑιη Δ όβοι: ἡπποίη αίον ἰδὲ ἴῃ ταΐν απ ἴθ} 
ἴπ πιρίποηι γ᾽ δίου. (Το. 10, 58). ίθππ ὅ6Ρ Βομπ ἀατοι ἅδη ψαίον Βορτυθησὺ ρᾶ, 
ἄδηπ δθοῖ ἀϊοβον ἄπτοι ἤθπεη. 88 ἀοη (οἰβύ δηροὶιῦ, 50 βαρὺ ἄδν Ηδυι 56 1080: 
οὗον ἰεἶβὲ ἀονΡ. ὙΜ α]υ οι, ἄορ νοπὶ  αύθυ δυβρομθκ, (008. 1, 96}, ὙΓ01] σπου, 
πίοι ἀαθβρορδηρθη δῦ ππᾶ οἷπ θοβυπηπιξθβ ΑἸ ρδβοινάθυξοβ {ΠῚ 510} ροννονάθῃ ἰδ, 
βοπᾶονη 06" ΟΥὶρ' ΔαΒρο ῦ, οἶπ Απέαπρ' ππὰ οὔπ Ἐπαᾶθ; ἅμ ]Π10ἢ} σα δ. Το 6 

γοπ ἄδυ 5'6616, Τα υπᾶ Γἤομὺ νοῦ 65 βόμπηθ Θαβρθηθῃ, πὰρ ἀΔθ 68. 510 ΠΪΘΓ 

πἰομὲ απὶ Κυδίθο, βοηᾶδση ἀπ Ῥουβοόποη μπᾶ 610. Ὑ͵1: θΘΙκοηπθη που 16 58 0611188 
οὗον Ῥαὰ]. Ηρ ἰδὲ ἄδθνὺ (ἰοἰδύ, ἰθισὺ ῬαυϊαΒ (1ΠἸ Οὐ, 8,11), ΗουΡ ἄθυ γαῖαν, 

ἄθπη ,(0Ι ΗΘΙΤ ΒΡΙΔΟΝ σὰ τοῖν, 4ὰ Ὀἷδ; πηθίῃ Βομη" (ψ 2,.), απ Ἤρυν ἄν ΒΌΒ, 

ἀδοῖ ἀοπὶ ον »οἷπ δεν “. Οπν." (1 Οον. 8,6) --- ἤσουν, Ηρυν, θεν, οἷπ συν. 

Θοὐὲ ἄον δίον, Θοὐῦ ἅθν βίοι, Θοὐῦ ἅδν Οἰεἰβὲ -- οἷα οὐῦ; ἄδπη: ,α μαβὺ 
πἰομὲ Νδηβομοη βοπᾶοση οἱὰ σοϊθαρποῖς (Αοὺ, ὅ, 4. τἀπὶ 16 ΒΘυνο βιυδ ΒΙῸΣ σὰ 

γουβέθηδη ἰδὲ ὅθ Ζζαβαπιποημδηρ ἄουὺ χὰ Βοδοιῦθη). Εἰ βπᾶ ἀπρορεθηχίθ πα 

ἀπθοβομγβηϊίο ῬΟυβοόπθη ἴπ οἶπθπὶ ΘΌΘΠ80 ὈΠΡΘρΡοπσίθη ὕ θβοπ, 85 ἔθ 8: 8116 Ζ48}}- 

Ῥδρυηα δυμθθοι ἰδῦ. Ξο βομτοῖοῦ ὅθι Οτορονῖαβι: θ6] (6 Σ᾽ Τυϊηϊνδέ οἰ 65. κοίτα 

ΔΏΪΘη; ἅὰ σξμ]εὺ ἄρα ψαῦΐθν ἀπ τηδοιδὺ δίποη Ῥαῃϊτῦ --- (8 χορβίῦτὺ ἄδυ ο!η 

ἀοῖπο ΖδμΙαπρ πὶ ἄθι' Βοιδαρίαμῃρ: 910} θὲπ ἴπὶ ποῖ ποτη γαΐοῦ ; ἄπ χμ]θὺ οοηΒο 

μοῖπι Ξόμπο, ἀ8 ἀυνομονιομὸ ἄον  αίθν ἀθίπθ ανθηχο ἴπὶ ΖΒ] θη, γα ἅδπι ἀον ϑο!ιη 

ΒΆρδ: »πιοίῃ Ὑαίθι ἰδ ἰπ την ο; σαμ]δὺ ἀπ Θθθηβο αὐροβούσυ ἀθη μι (οἰδύ, ἄδηπ 

ΒΙΒ5Ὲ ὃν ἄϊοῃ γι βομε! οι δὲ ἀπᾶ Ἰαρὺ αἴθ τγορ: 2615 ΘΡουβοιῦ 18 αἷς ΠΠἸοἴθη. ἄν 

Οοὐμμοῖθα οἴπα ασθησθη απ οἶπὸ ΘΟΒΡΘΏΪΘη, 
Αὐδωπάϊαπεθυ ἃ. Καὶ ὅ 6, ἃ. ἮΝ 168, τὰ Θδετἴπροπ. Ρ]]1.- με, ΕἸ, Ν. Ε. Βοπὰ 18,4. ΑἸ 



870 . ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΒ, 

182) οὐδο ον μὰ .ἰλαυδαθῦ μοδςςς μον ἰλαυθα σον μον δῶν δος, ἰδ ᾿ς Οὐδ᾽ 

αὐνο. Βοᾶχογ ἰβαϑρδις, ὁμ) λουγαλῶνϑ ἰμὺ οὐ αν Δος οοόι ἱροῦ, βϑϑϑίο ἰδϑνλο 

αν! μα. κο ρον αν νον δ᾽ οἰμροοο βαυδλο μαῤαϑὼν. 

μϑα οἰ ον οὐ Νὰ] τὰς ὡς «αν μβανμο μ. ἰδαυρο ον δ ΩΝ, 

μω. «δὲ αν Ως μοὶ μι. Ὅδδς, οοξαν λας. σοὉ δ δοαοῦο ως 

αν ς μοὶ ῥϑήϑιο μωυ σοῦ Νὸςς ἕλας, οι. . θα. 1Θ.καν ἰγϑιῦ ϑρϑ. {Δ αν 

ΝΩν φρϑιο "5. ο βέορο Ἀκαν μκϑὶ . αδουδραβιο ἰκϑλϑ [Δα χαϑ), ἰλαυρο [καϑϑδ) 
ποθ σοῖς ἐμ Μος ἱμβῶς ᾿ϑὲ βυρο ᾷ Βυκοο ας ᾿ς οἱ ΝΟΣ ὡϑοδ οὶ; 

ομθοῦ βυοΐο ΝΟ βοονο τῶν ομϑον ἰμ5 5) (5 μ-᾿ῶἢῖᾷἼἢ ὡοιοδς . μαιλοοδλο οϑὶ μων 

βοᾶχος ἀρϑϑοςς, δαὶ ϑγ ας οομὶ οἰμπ "γ ὁμβοδδθο ᾿ϑΐ ως 9] ΟΜ δον 

μβϑ ρο οϑο [5 Νϑρὶ ἰομοα ϑο οιϑο. [5 βοαιο δα. ιϑομϑογθ ας 

μας, 90] ̓ υοϑο .ἰομοαα "θὰ γα ἰὼν. ὀβνκο, ἰραϑυ μνοὴ μμο. [5 { 9. 

Ὁμβοαῦ αοῦθ ὸ  Ν᾿ο ,ϑ] ἰϑὲ ὸν οὴ βοοαιος ἡ» Νγααο .ἰοῶν 

ΟΣ Ὁ ΔΟΝΩΣ οἱ ἱρῶν σοὺ κὸν νοὶ τ οἱ μὲ αν ΝᾺ ΝᾺ 

ἰαϑοῖβ ὡς. ἰδδνρο ον ἰδ ςς ἴμος ΜΜὸ ὦ μὼ οϑεθ  υδν δῶν 

ομδὶ οἰδϑδαὺς ὁμοῦ μαϑα οὐ Ουυλδν .,οἹ [(α δῶν} μον λοι ὁμδω ἰκιϑὸν 

λοας ἰδαιλῦ ὁ εἶμας δῶο τὸ κὺ θοῦ, ἰλαυλαοΣ ἰυαλδΣ ᾿ς Ὁ ον 

τϑιο. αραῦο ἰλαα τ οὐ Νϑιοοοίο κὼ Ναθο.. ἰδίθιοσοὶ, λον, ἰλομοσυ ὡοο :-8.5 

εἰμ ϑιροολὐ 15. μὸν ομοσαν,, θοῦ ὧς. ἰδαύρο οὐ ΝΕ ΟΝ, 

τϑοῦ δ Νϑὺ ἱΝδλοο θ ἰλονο τος πο ἔμ. δγαοΣ μυοὐ ᾿Θροσλλ οὐ ἱβομκοδλῶνο 

ἐϑομλο λοι [5 ϑϑιδδοῦ οοὶ «οΐο. ραν Νιϑὸϊγ ἰαϑ. μας αὐος 4 ()}λαχολο αὶ βοᾶτο 

ἰοιο οϑνοοο ΝΣ πϑιοϑς βρροΐος. οολυΐ ἰἰα δον ̓ φο μ βλλμαθο κὰν ἰον ΒΘ ΈΟΣ 
(λοι υββαα ὡὸ μὸ οὗν λασμτο. αυδο ΘῸὶ ὠνλολίο. ομϑο τοῦ μοΐο. α δκοσλο 

οὔ ἰπὶ ϑμβῦ οϑὶ . βαυλιθ) οοἹ μὰ9 ῥο ἰλλμάαϑου θίξο 9 «μοίο αν. Δ 9 νοῦν. δαϑοι 

οι οἱ 5. δ), οὐ ἰοῖδν οὐ κδο μϊραδας ἐραιδονς, ἰοδὰν ἈΝΤ 

ομοδαίγο [εἰ θγο ἰἡδαθοο ἐἰνοθσσου ρῶν οὐ. Βκδρ "ὶ μὰ. οἱ ΠΥ 

Ἀν 5’ Ἀβ. οὐ μαα ρρονδϑῦ δ τ λλλάαθοῦ ΘΙ ΘΟ ΝᾺ, οἷς κῶνον οὗν ᾿ασι5 
Νβδάρσ ἢ" πο αδϑ ον ϊο : ἰοοι οι 5 βοδϑνο ἰοῦ ᾿βαδϑιυ μμϑοίο : υυοῦ 

ἐομ μα ὁμκον . ἰλανμο ᾿Θου:Θ δο --οιαδϑι λον ἰδ ρῶν οἱ Μὲ. φομδοὶ 

φϑλϑαλο ἰλαμυ οι ὁὸ «οἱ τθαα δ ονόο [δλϑβν οοὐ ἰωῳ9 ὡὸ οἱ) ορθ 

οο "5 αν μὰς βθακος βάσις μι αν οὔθ (5. ορϑῦ οϑι : 159. -ογοδοα, 

ἐονροΣ ον κϑυΐ ᾿ς μβαα ὼὸ [μος δὼ, οὐοοο οἰοξμο ὀβκο ομ5 ϑϑοο 

βμάέμδοο υ]ωὼ. ιϑὲ ,βι’ϑ ᾿ρλαῦρο " οὐ βαϑ)γ ἰδϑο ἰοδν Ἀ. ἰα 9.0. ἔμαϑο 

κα δ ως οοδεΐ . ἴοι ἰμαθ μὰ ϑομήν αυμον ον ᾿θοιμθῃ δ (το 



ΒΠΛΌΠΙΠΒ ῬΟΝΤΙΟΙΒ, ΤΙ] 

11. 1. Ἐἂρρ' ἐγαϊκεϊουυ ἄρῃ ϑαδηίτθη. προ ΘΙ ΠΠῚ8]: 

Τηι ἀριϑμωὼν τριαῦι, ἐπακολουϑει τετρᾶς, οὐχ ἄρα ἔστιν ἢ ἀγι( τρια τριὰρ αριϑμῶν. 

Του [ὩμᾺ1} ἰδὲ κἰαν. Δα ἀϊθ Πρ ποῖ 415 ΖΔ }1 σὰν Βοχζϑίοηθηρ' 46Ρ. ΜΘΗρΡῸ 

παπᾶ ἄον ΒΘΙ ΠΟΙ ΟΙ [0]Ρ5}  ἀἴα ΝΊθυ ποθ; οἷπβ ππᾶ ἀυγοὶ ἀπά τοὶ ἀπ γῖον οἴμοι 182" 

χαβδηηδη ζοῆπ, ἴῃ (Θ᾽ οἰπχίραν σοι (Ξε μονοειδὴς ἄδιη Ξῖππο Ὡ80}) ΤΡΙΗΙ 

ΡΟΣ ἀϊδης ἄϊο ΖΔ 81] πὰρ σὰν Βοχοϊομηπηρ (ον. ῬΘυβόπθη, ἈΠ61 ποὺ αι, 516 

οἴμχοίηα ροίγοπηῦ δυσυβοῦσθι. ἀπ οἶπια Ποβεϊπιπιξο Πλ6 16. σὰ οὐήάπιθπ, 

1... 1. Τῆς αριϑμῶν τριάδος προηγέιται δυαβ, τὴρ δὲ ἀγιὰς τρικόος οὐ πρυτερια 

δυας᾽ οὐ γὰρ αριϑμῶν τρις ἔστιν. 

Ἐπὸ συ ἠπα Πονα ὙΥ ἸΔου]οραηρ ἄν ἸΚοῦσοτ. Οὔθὰ βαρία οὐ: δπῇ οἷπο Πυθοῖ 

ἄρον ΖΔ} [ὈΙκῈ ἀἰθ υἱοῦ 418. ἀ16 πἀϑομβέο Ζ8}], τϊησοπὰ ἀονὲ (061 ἀθι ᾿ΓΣῚ 1) 

πἰομέβ πῖορν [ορί. Ηἴδν βαρὺ ὁ: ον Ζοῖδ πϑοῖ ἀπ ἀν ΟΥάπαηρ πάρι Ἰκοιηιηῦ 

νον ἄον Πιοί μοὶ ὅθι: Ζαμίου ϊο συγοῖ, πὶ βοὴ 418. ρβίον, Ηδιη 8158. χυγοἶξον, 

Ταρμοὺ 4185 ἀνιδίον, ἃρον ἀουέ (061 ἀον ΤΡ 8 0) ἰδὲ ὁ5. πίον 80. [)ὸν αύον ἰϑὺ 

πἰάμε γον ἄοπι ϑοῖπ απ ον Θομη πἰοδ νον ἄδπη (ἀεἰβῦ, νγ8] αἴθ Ἐν ρΊζοι ὉΠ] Ὲ 

ἀνοῖθα ἴῃ β]θίομομι ΔΙαθο χυϊκοπιπιξ. Τὸν Λαὔθι 1δὺ Ἀ1ῸΠῚ οἶπο ἀθπ γομ 1Ππὶ αὐνὶρ; 

βοχϑαρίοι βόμπ πἀπᾶ ἀοπ δτ5 ἴΠηὶ Ὑγ ΒΘ.  ΠΟἢ ἀπεροποηᾶδη (ἰδέ, οὐ καπτ [8 8 πο} 

ἴοι! ψαΐον σοπαππῦ ψονᾶθῃ ὁππὸ ἤθη βοππ, δ θππ ἄπ αἷς Ῥουβοπθη ἴπ ΠΡῸΣ 

ἘΙροπδυ ἔγόπηθη Ὑ7Π|8ὺ πηᾶ αἴθ ΒΟΥΒΟῚ Μαΐου ρμούγθππὶ Βρυϊοπβῦ, βομ]θῦὲ ἄτι ἴῃ 

ἀἴδβου Βοποηππηρ β]οῖοι. ἄθη ϑο]η πηᾷ ἄοα (ἐοἰδῦ οἷη, ἡνοηπ ἀπ: ἀον Ξομπ 5ργ οι 

βοϊ σὺ ρἱοίοι ἄον. Λανον ταῖν, ἀμᾶ ὑγοθῃ ἀπ: ἄον (ἀοἰδ, ον. δαβρθιιῦ, Βρυ]ομβὲ, 80 

ἀραξοδὲ ἄπ ἀαπν αἴθ ρᾶπσο ΤΥ Εν ἀπ; ἀθππ (οἶδε ἰδ αοὐῦί, αἴὸ Απάοαίαῃρ' 

ἄου Βμοβέπηπιξου. Ῥούβοι 800 Πορὺ ἴθ ἄρα Απιβάνγαοῖς ,οΡ νόχη ψαῦον δαβροθυ, 

Κοῖπ γουηβη ρον παρ 16 τοῖν Τυϊητα οἷπο ζνγοιοὶΐ θοσοίοιποῦ, βου ἄουη Θη ιν οοΥ 

εἴποπ ποῖ θη ἤγοντίο. , Θοὐὺ ἰδ δἰπους, οὔον αἴο ΤυΘ ποῖ. 

18. {. Τριὰς αριϑμων συνθέσει ενὸς ξνὸς τελειται ἡ ὅδε ὠγιὰ τριὰς οὐχ εν 

αριϑμωῶν συνήδεδει εῦτι δια τὸ μηδὲ αριϑμων τρικῦα ξυμαι. 

ΠΡΟ ΠΙΟΝ Βοομᾶος οΡ βοίπου Θϑδηϊτου. πὸ ἄοι ΝΜ ψνβίουίατη ὧδ σουχοβ (ἢ). 

ἘΠπ6 Πεηοποῖς ἄον ΖΔ} σὰν Βοχϑίομππθηρ' ὅον. Νθηρο Ἰκοιπταν ἀπτοι Απαϊξῖου. νὸπ 

Ἐϊηποίξοη. γομ ΠΙΟΙ]οα χὰ ἄοπι αἀηκοη, νὰ ἀδη οαὰ γγθηῖρΚ χαππ φιποθνς, 1) 

ΒΉ]αΣ οἷπβ πᾶ {ρεὶ σοὶ ἴηζα ἀπ Πιδὺ ἄδπη ατοῖ. Π1ο Τ υϊηϊἐ δ ἀθοι" απ βίοις 

πἰομπὲ δὸ ἄστοι Αἀαϊεοι, 8} τῆᾶπὶ χὰ ἀοπὶ, κα ἡγοη θ᾽ 05. Οἷποι ψΨαΐουα πο θη 

ΒΘΙπ Ὠϊιχαβίιρίο [ πᾶ, τυ} 46. αυνοῖ ὅποι πολ πολὺ σοπαρ, Βα, προ ἄθη 1ι]6:. 182" 

(οἶδε πἰπχαξαΐ, Εἰθ ἰδὲ οἷπ ἀπρθορυθηχέοβ Δ θβοθη ἴῃ ΟοΛὐΟῚ ἀπθορτοπχύοη. ῬΘΙΒΟΠΘΙ, 

ἴα 5ἴοῃ. χὰ ἀπβιοπι Ηρ] οἸοπρανὺ πάθοι. 

14. 7... δ ́ Ά6 ἄορπον ὔππξοθῃ οἰπνγοπάθῃ: ιν. δῦ οἴπον νὸὰ ἀον ΤΙ Ἰθ 

δ5 ποῖβὲ νοὰ ἴππι, οὐ βύϊθρ εἶπα ὑπ οὐ βέϊθρ πἴπδιῇ --- ἀαγνᾶτβ Το] σὺ, ἀαβ Υ 

Ῥοργοησὲ 81: ὑπ ὅθ ψαῦον βυῦβον. αἷβ ΡΣ ΤΡΠΟΥ ὙΠ ΡῚ ὁ Δ χυγθιίον 5 6116 

βοχεη]ν αἷ5 ,ἄον συγοῖθο Νομβοῖ, ἀον θΡΡ νότια Ἡπαηπιθ]" (1 (ον. 1, .τὴ. οβοπ 

τον ομβέου. Εἰηνναθά υνοῖδὲ οὐ ἱπὶ ΕΟΙροπάοη. 80. 
Τὸ Χ. σῶμα εκ τῆς ὐϑοώπινὴς φυσεῶς ἔὔτι» ἔν ὧι εὐδόκησε παν τὸ πληρώμα 

τῆς ϑεοότητὸος κατοιχειν σωματικῶδ᾽ Χ, δὲ ϑεος εὅτι ἐπι. παντῶν κατὰ τὸν ἀποστολικὸν 

λογὸον, 
Ὁ ἴπν Ταχίβδβουᾶομ, οὐ ἀονῦ νυ, ἅϊθ Απιββᾶροι νοπὶ ἨΘΓΔΟΪτοτήπιοῃ ππᾶ Η]Ώ- 

τα β οῖροπ, σόπι Απβρόοπ πη Κοπιπιθπ, γοτη “νιοῖξθη ΝΙθηβομθη, (58. 81165 βιοῃὺ 

πἰομε δὰξ ἀἴ6 σε μοῖ! Οπν., ἄϊο ἰπ 8116ὰ Βύϊοίτου. ἀοπὶ ναίον. ἀπ ἄοπι (λοῖδῦο 

Ἰοῖοι ἰδὲ; ἱπθασαρ δα 56. ποῖβῦ 68, ΟΡ. ΝᾺΣ ἰπ ἄον Ἄ οὉ ἀπα αἴ Ὑ  δΙὺ 1ϑὺ (ἀσ0}}} 

Ὁ ἴππ ροιπδοιῦ, ον ἰδὲ ἱπὶ ΗΪπιη91 ππᾶ δα θὲ Ενᾶβ, ππρορυθηχῦ. ΜΊΘΙΠΙ6]}" 

ἦδπο πίοατίροη Αυϑανίϊοιτο βθιθη πῇ ἀϊὸ πιο 166 Ναΐαν πὶ ἀ6Ρ ἐνώσις. ὅδοῖπ 

Ἱμοῖν ἰδὲ ὰ νοὸὰ ἄἀον Μθηβομοπηδίιν, ποθ νοπὶ Ηϊμιπι6], γοπη ὁ5. 800} ἴῃ (ΟΥ 

ΘΟΗΎΕ γὸμ ἴμαι ψοροη ὅθι ἐνῶσιρ ποῖβι, ἀαβ αἴ6 βᾷῃθ ἘΜΠ6 ἴῃ ἴθτπὶ χὰ Ομ ποΝ 
47[ν 

μπαπδυδνυυν ττττνττἷσθΈουἅὙὝ τ ΑΔΗΝΒΝΑΩ 



872 Υ. ῬΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

Μίμαθο δία! ϑομο. [5] «οἱ δ δ. Ἰοδν οἱοδ θ᾽ -οιοδιίος . μευσιον 
μα τἱμοἱἹὴ θοῦ. «σον. 69. [ιϑὸ { μοὶγ οἱ ομὰθ ὡ ἐλιοῦ οἴσονα, τοῖν 
«οιξοοβν. Ὁ νος ἰοθαδοοο ᾿σο οἷα δ9»}5 το δ ΝΣ, Ἰοῖδν ὐογονν ΐ» : μοαθι- 

183" ,οοῦλ Σὺ οομΐο . μϑοί!ο να 9 εομν ββλαῦο. ον ον [αὐ 
ΑΚ ολο. οὐκ. «ϑ ὰϑ ἐδλοΣ «οοϊ ο.» οὐ πω “ϑοδις Ὁ ἰαυ, ».ῶ -οαῦϑ νας 
«δα ἰδιξο ᾿αθῶς, οὐ» τομϑο ἃ ϑνο ἰϑιδδ μ939}} ἐν δἰ εἰμ να 9) τοϑὶ 
᾿ϑῖοι μόωωο ομμο μοα.ς αλλ ραν οἷν ϑλάθοΣ τὐνΐο . μμθα 65 βλλκαθο 
τ ἂὰ σομϑ δωΐμϑ οἴομοῦ μάνα Ναὶ! μ] θ᾽ Δ νος, ὰ.9 
ο βου οἱοονν, ὯΝ. 9] μι «Ὁ τοίους κϑολος ολα λα! οΣ πε ὁ οἰλαιν λα, 
Μί μο ως ὃς ποοδς ΝΟΣ μϑρὰγ σα τ αλ ΝᾺ; ἰδέρνθος οὐδὲ νοἱ 
ϑῖϑι οί μβιϑϑὶρ εἰβουμβολο το βόγοιν ββαατο οιλααϑο τ ΓΟ 
δωίμϑ μος  νομυ οἱο κι ς(οοξολλ, θοροῦ Ναΐγ ς ὧς θα ῥομ 
πϑιοδς 5 οἷς θα Ῥβο δ. κυ σις, θ᾿ κ. κα. ’οααν μὼ. ΜΘ σομο 
Θιξασξθκθο οομ δ κῶνον ον ϑοος -ποιασκδαϑ) να Θ ομ δου ῥλάλάθου μὸν. 
τοο ϑοιοο.. τὸ Μ᾽ κι οἷς μοσαθ δ Με μϑ οοοασϑαας εϑοῖαϑο ἔς 9.9} 
δα, οδἹ μὸν ογ κὰςς δωο0 εὐθὲς 5. .(ϑαϑὶ, »ϑ. οἷν. οδὸμο αν ϑ, 

οΣ  μόᾶλϑὺ ἰθμρας ἰδΝδιρ, ἴοιο οαλοὶ ἰοδὰγ μαθαδς. τ βλμαϑο 
μμοὶ . βαθοαζ. ιϑομδοῦν ον δῸΝ, οἱ αὐὸν τ μϑὲ σα α5 «ϑομϑαν, . ἰϑομδϑο 
ΟΝ δον υϑοίδονο τ βμακαθον “ποιοῦ εδαὸς, ογο Νὶ ιϑοβα ψοΐγ κῶν οὐ. δ, ὦ 
μαι αὶ μὶ9. φοὸ τἰδωδο ἰδοοκν ρὸῦ οονὺς ἀοιοδυΐ βάμαῦο το Ναν μα 

183" οοΐν. [397 ἡ ΥΚ οὗλοι κκύλλαῖο οὐἱ μοὶ» τ 99. .᾿αϑ. λον ἐκ) τβαας 50 
ταῦ “οἷο ὥἄβα ἰοίοι κα οἱ ραλω οληο τϑαχϑ οὖν :οιδοδασλὸν ο βαλῶ ἰμο. 
Ιϑ ὦ ᾿ὦῷ δ γαδϑ; οοἹ ἰομοαα οἷς ἰλέάσογο οΪκῥοοῦ οιδρν, ἰολλοοῦο τοβνιονς, 
ἰὼ ᾿ν9. ὡϑομλλγ ἰομαθοαδο μοὶ 0] ἰϑθοιμϑ μ᾿ . μϑμβ» οἱ ἰοιδν» οἱ δυαλος 
ἰδδξοοο εὐ ομ αι υν ἰΝΆλο τνϑιο οὐλοιυ μας [ααυΐγο ἰΠοοιδαν. {6 6... 
ἰβοδο ἰὼ δ δ᾽ θ9.ς, ποιοὶ μας ῥλίαλο . ἰἰανμ μα οἱοοῖδνν 
ἐΒβαδςςοο μαι {|μιο. «οοδυ μων -' ομοουοτ μον ὁμοασος ὐὐγοδοὶ 
μῦνα ἐν ἰκῥϑλαυ. δος οοἱ ῥμωο τ λααχιθν δυο ἀκὴν υ ΒΕ 9ο [καθ ασ!5 ραν 
εἰδὸμγο ἰδδαϑὺ ἰδδᾶλοο ροβν9 τὔῶϑ οἱϑο. βαλδι» οῤοιυ χὸς μὲ μὲ .ἰκα θα υυ)ο 
εἰ λοδδο μὸ {βάλον ἰἰανιυο ἰλασμθ κῶο ἰγομθ τ καθὸ οὐϊο λρσϑο οὐ], ἐμοΐγ μὸν. οὶ 
᾿βακϑν ϑρϑο. ρα δ 1} οἱ τϑαχϑ οἱ οἱ :οθασλῶν ο βαλαῶς, ἰμὸν σον. 86) 
ἘΞῈ νος δ ο μραϑ9. τὰς Δ ἰδΆλο ἰοιδν (οἱ βϑον.. οιδϑαϑαιθν ἰ " σωοο ἢ 
νοΐο 15] μοὶ τρέρρθθο βιουῦμθλοο μομο αὐϑοιο. ἰαγαον βυοῦο μὲν υοιοδὶ ἱμοδου 
μάζα οοἱ ὧν ομθο ἰμϑο ββαμμο ἰομοδ αθο Νυβαυξο ομαιι [ι9]ο ..δαοῦ υο 
ἰοῖδὰ κα. Ια ϑοισ ἰοομν. μαϑαον βυσξο λαοὶ Ηἱ «ὀμδμ βαιλα μεᾶο μυϑ,ο 
«Ὁ βοίμο μ5 μα "ΑΞ οὐἱὐἹ, οἱ κιλλλαῦῦ οὐἱ μον {ὁ «βαιά ἰμ ν ἰδ 
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βοναμίο ἴῃ ΟἶποΡ ὈΠΒΌΒΒΡΥΘΟΒΠΊ ΟΠ ΕΠπ μον ἀπᾶ ἴῃ [ῃπὶ 8116 Δ σταπρ βαβιὺθ 
((ο1]. 3,9). ἘὺΡ ἰϑὺ ὁ8. δαοῖι, ον γοπι ΗϊτΏτη6] Ἰζοπιτηθη γηγα, Ὁγ16. Γ᾽ 5ἰοἰιῦθδι δὰ - 
σαοϑύϊδρδη ἰϑὺ ὑπ ἴῃ Ὑ ΘΡΟΙΙριιηρ πὐϊῦ ἄοπὶ οέύ Τοροβ, ἀοΓ ἴῃ 1Π|πὶ ρ,ΌΠΖΟΙ]ΟΒ 
σχομπῦ, τσ ον πο ἀδ8. ΟΘΥοῦ Ππαϊθπ, ΟἿγ, τίσ οὺ σϑηδημπῦ, Μ61 6. οἷπο 
Ῥδύβοι ἰδ, νοτοϊπίσὲ 5 ἁυγοὶ Ναίασθα σὰ οἰποὺ ΒΟΒ οἷ (υἱοτης); βοὶπ [0] ἰδὲ 
γοπ ον" ΝΘ θηπαίαι, ἈΡΕΤ 56 16 δίθβθη 8Ὸὴ ἰδὲ οὲ' τὶ ἄδν αίον (οὐ ἅϊιον 
81165. ἘΠ μαΐ βοῖποι Μθηβο μοὶ ἴῃ (ον Ὑ νοϊπίραπρ 8116 ΕἸ πβομαί οι ἀν (ἀοιὑ- 
μοὶδ ρθρθροῃ, δαβρθποιηπίθῃ βοῖπθ Ναΐαν, ὑ16 Ρααβ βαρὺ; φ θη ᾿ππθῃ ΘΡΒΟοπι 
ΟἾν. ἴπὶ Β]οἴβοι, ἄθν ἄθ ἰδὲ αοὐῦ ἄλον 41108“ (Βὕπι. 9,5). ΑἸ8Β0. χὰ βοῖπον Ἀίθηβο- 
μοὶ} σειν αἴ Βορροηχύποῖῦ ἀπὰ Βοβο ΡΠ ὑοῦ, πίομῦ σὰ βοῖπον (ου πο ῖν. | 

16, ἰ. «. Ποδὲς Χ. εἰσι πραξις (θρηδκειαὴ τὲ καὶ ϑεωρια" καὶ εἰ παντας τους 

ἐχϑοους αὐτὸν ϑηδει ὑπὸ τους ποδὰς αὐτοῦ δηλὸν οτι πάντες. οἱ πειϑόμενοι αὐτῶι 
δεκτιπκοι τῆς τὲ ποακτικὴς χαὶ τῆς γνώσεως ξυσιν. 

Εὰ Ἰορὲ οἴποι Βομυ  δυβᾶγμποϊς 8α5, ἀ0᾽ ἀημᾶθυΒ. σὰ νουβύθ θη ἰδὲ 815 π80}} δ πὶ 
ὙΝουεϊδαί. Ἕν, ἰδὲ ἱπι Ηϊπιπιοῖ ἀπ αἴθ πὶ ΠΠΘΌΘπ β᾽πὰ Ὀ6Ὶ ἴπτη ἴπὶ Ἰ θίο 8 ἅτη 
Τϊπρβίθα Τὰρθ; αἴθ Βίίμα θυ. Ὁ] θα. μ1θν, πίοῖνβ ἀπίθν βοίπθη ΕΠ θ6η, βοπάθυη τππθον 
ἄθη Πρποῖς βοῖπον Ηρυγεο!πογρονγαε πὶ (ἀθυῖομῦ ἀν Ὑ  υροϊ παρ, ΕἾ βα. Ῥάββθοη 
οἰρθη Ποῖ πὰρ χὰ βοίποι ΜΙ Θηβομ οἷν, ἄον Αὐβάγιοῖς ἡπᾶϑὺ βίοῖ ΔΌΘΡ Θα ἢ πὶ ἀΠ6Υ- 
{γαρόποη βἴππ δὰ αἴ (ἀο οἷ} δηρθιναπᾶν γρ]. 910. μ8}}8. Ἀ]1]οἷη ἀἴ6 ἸΚ6Ιἐ8ν ρο- 
ἐχϑἕθη" (65. 08,4) πᾶ ΝΌΘΟΙ ἀπύον βοίπου Εἰ ἰβοη" (ψ 17,11), 16 Οὐ οἱ παι 
Ἰκοῖπ ἘΠβ6, 8061: δὲ Ὀθποηπὺ οἷπα ΤΑ ρΊτοῖυ ἄορ Οὐ 161} π80}} ἅθπι απ ὑβρυθοποη θη 
Ἰεδτρου!ομοη ΟἸϊοᾷ. ΠΘπιΘη ΒΡ θοπθ μη βαρὸ ΟΣ Δοἢ. ΠΙΘΕ: 68. ρἹθῦ ΤΉ] 0Πι6, ἅ16 510}} 
ἔριν Πρ’ ἴῃ ἀἴοβοπι ΠΘθθὰ ἴππ| ππίουνγουέον. ὑπαὶ ἀπᾶτο, 16 ὁ5. σϑχαπρθη ἔπη 
ἀυτὲ ἰπ ἄθν μ81; ἄθπηπ Ἰο χε βοῖθη τὶν ποοῖὶ πίον, 448 1ῃ πὶ 81165 ἀϊδηΐ. --- Ὠΐὸ 
ΕἾβΒ6 ΟἾν. εἰπα αἰ ἘΣ Πα πρ βοῖπον (Τουοίο ἀπ ας Ὑ᾽ δυβιξπα ηἶβ βοῖπμθα Ηρ 118- 
ὙΙΓΤΘΙΒ ἴπὶ Τ,6 106. ΑἸ1|6 βϑίπθ "'οἰηἂβ σχοράθη 1ππὶ σοχναηρσοῦ ἀπ Φ]ΘΘΡ ΠΕ 
ΒΘΠΟΙΌΒΘη. ἀπα θπθῃ Πίομβῦ ἴῃ ἄθη (Το ούθη ἀπα Ἰθπο ΕἸ ἸτΟμ ἢ Π18 ΔΗ ΠΟΙ πιθη ; ἀθηπ 
εἶπι γα 510}} 716465 πο θοαροη ἀπα 16 ζαηρσο ὈΘκοπηθη οὔο." (ΡΆΠ]]. 3, το). 
Αὐοὴ 7δπθ ψο]]Π]τοπιτηθπς ΕΚ π 118 ἴῃ ἄοΡ πθῦθη 01} τα 166. ογμα]έθη, ἀἷὸ 
Βύβου ροχζγαηρθι ἀπ χὰ ἴἤσον Θπὰ], αἴθ (ἀογθοιίοπ ἀθοσ, ἀἴ16 πϑοῖι Κα ἅ ξθη 5] ἢ 
ΒΘΙΠΘΠ δεοιεῖ πἀπα βοίποι" ΤΕὐσ]ζοπηΐπὶβ πίον σου θα. ΒΑ θΘ, χὰ Ἰμταν 6] ρ]κοίτ, 

16, ἴ, “' Χὶ ἐστιν οβ δὰ ουσιῶδους γνωσεῶς καὶ εκ φυσεῶς ἀσωματοῦυ τε γι 

σωματικῆς τῶι ανϑρωπῶν γένει ερανη" ὁ δὲ λέγων ὅυο Χ. χαὶ δυο υἱοὺς ὁμοιος 
ετι τῶι τὸν σοφον καὶ τὴν σοφιαν αὐτου δυυ σοφοὺς καὶ δυο συφιὰς προφαγορευοντι. 

Ἐϊπὸ Κνδ ρα ὙΠ Δου]ορτιπρ' 8116 Βαὐαπίβοπδπ Κούχογθίθπ ἀΌσο ἄθη Ἡϊηννοἷβ 
ἀατδπῇ, ἀαβ ΟἿ. πίομὺ οἷπα ΒδΖθίομπτιπρ ἰδὲ Εν οἷπο ἄθυ θοϊάθη Ναίασθη δθρο- 
Βομαοχύ, βοπᾶθνη αἴθ Ὑογοϊπιρτηρ ἀν᾽ αν. Π1Ή θη ἀπα ΟῚ πη Β ἢ] ΘΠ θη Ναΐαν χὰ 
οἴποπι Ξϑομπα Ὀοαδαξοῦ; 16 σουπρθη ΕΠΡΘηΒοΠα θη (οἀ 01" Α αβατοἸκ6) Ἰκοπηπιθπ ἄορι! 
τη ῃβο ]Π]1ομ θη, 416 πόθο ον ρον! ]ΠΘἤ θη Ναΐαν ἴῃ ΔῸΣ Ψογοϊηΐραηρ χὰ. Ἕν.) βαρὺ 
6", θὲ ἄδυ, ἀθν ἃ]5 σῦν Ποηθ5 ἡνθβθη 815 ἀ6Υ ΘΒ ]Π ]οΠ θη ̓ ὐυ]τοπηπὶβ αὶ. ῃ, ον 
οἴπθη οὐσία, 5βἰδπιπιῖ; 815 ΔΘΠΒΟΝ ἰδὲ σὲ Κῦγρθι]οβα ἀπῇ Κῦγρευμαεα Ναίαν, 8415 
ῬϑνΟΒίβομον. ἀπᾶ Θ᾽] Ιοου ἩΓΌπβοι. ΕῚ οἷπρ ἄθπι ΜΟΠΒΟΠ Πρ ΞΟΠ] ΘΟ δα ἀπᾶ 
θο γοϊἑο 65. νοπὶ ΠΏμΪτ6] (05 ΠΡ ΔΗΠΒ: 910 θα 65 Το ον 7 ο1} (ΦοᾺ. 8, κι") 
πἀηᾶ ἴῃ ἴππὶ 5ἰπα γουθουρομ 8116 βομύσο ἀθὺ Ὑ δἰβμοῖῦ ὑπ ον Ἐσκαπη 8" 
((Ὁ]. 8,4). ὍγοΥ ἴπ ἀΐοβου Οφκοπομιῖο, ἴῃ αἴ6865 απ δου θα Ὑ ΡΟ Πρ ηρ', νῸΠ 
χγοὶ ΟἸσιβεὶ ἀπ χυννοὶ ϑύμππροη τοῦθ, ρ]θιομῦ ἄθπι, ἀθν ἄθῃ Ἦ οἴβοθπ. ὑπᾶ βοῖπα 
οἴμοι χυγοὶ Δ οἰβθ οὐδ σιοὶ ὟΥ αἰβιιοϊίθη πρηπῦ; ἋΣ Δ εἶβο γᾶ ἀοοῖ 815 
ΒΟΙΟΒΘΙ ΠῸΣ ἂπ Βθῖπον Ὑ οἰβμοὶῦ ουϊζαππΐ. 50 Οἰδη θα 8 510} Δα ον ΤορῸ5 (Δοἑ 
ἵπιὶ ΕἸ ἴδοι παπᾶ ψαλᾶθ γὸπ ἄθη  Υππη ἔνγθβθπ 818 ρ]θίομθι δ΄ Θβαπ5. τηϊδ ἀθπὶ Ν᾽ αἴδν 
απὶ ἄδπι (ἰοἰδῦο, 815 βομόρξον. ὑπᾶ ὙΟΓΒΟΡΡῸΣ ὑπ ΕἸΓΠΘΌΤΟΙ βΆπα νν18 αἴθβ θυ καπηΐ, 
Θοίηθ ΝΘμβ μον μεῖβὲ πίοι ἀρροβοπᾶονρῦ, δαβουμδ]} ἀθ᾽' ἐνωσις, ΟἾν. ἀπ ΒΌΠη, 
ἄθππ 65 ἰδὲ τοτὲ ἴῃτ πίοι 80 ΜΠ θ61 θη δυβίοη (ἀθβα] υθῃ ((Ἐν1β01) ἀπὰ ἅδη ρο- 
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8714 Ὑ. ΡΠΑΝΚΈΝΠΕΝΟ, 

ἰομοδ αἱ βακαὺ ὡὸ ἰδδβαϑδὺν ὑϑὴϑ οδϑασυο βαι ᾿ὔϑω οἱ οἱ οϑλα 

ἰϑρὴν οἱ ἰκϑοὶ . βαιϑν δωλίο μολὶ οδδαθ καθ ἔριροῦ κὐνυΐ οὸ βαλβυο οἰδϑαϑυ 
νομδυ θα ὼν. οὐ μο Θ}.6...}} Νοΐ} οδνοιο . οὗ; οοῦλας απ 53 Ἂς 4} 

τδρὴν ἰδμαςς δο γον ᾿ασμθ δος ἰΐομοο [ι ἀδιιοα κὰϑ {55 ὅσο δωίκλλαλο ορϑ ἔξραδον το ΘΙ ΝᾺ, 

μβοωυαρ. οοιοϊνυὶ ᾿αυο μω μον δ αν [αὐ «ρο ΠΝ Γ [Δαυξϑρο ον» οἱἷϑ 

οὗνϑ ὁ εἰν. ἰακμλο δὰ. 59) (5ϑὐον.. ἰθιδὰν οἱαπα ν υήγαδ. ὡοὸ :} ὅσοι» (υὐοὶ, ο οι» 

:οοδαν 3.5. θ] οἷο μὰν αὐ 9. ἤγοιν [κω 1 αϑὸ νοὶ ἰλουμ οἷς. ἰονδν ον μω λα:ρο 

||». 9. οὐομεῖν (ὁ νό 5 τβ ῦϑν υἰοἢ, ὡὸ ἰοϑιν ἰλοϑαπιοοῦ μὸ αὸ ΜΠ. δῖα αἴδλα) ν»-ἰ 

ἰ 64... δ5 δ. αὐξδοι. .ϑμαν οβοιαν οομθν μα ο :ἰδιιοῶν [μα θυ ὁ ὸο οὐςϑ.λ)ο τ βαῦϑι 

Μκὼν ϑαϑῦν ν ρορςςς ἰδανρλο μθλαϑο θ σα κα. «οδυίο.. ἰμὺ αὶ μον. οἱ ὀμεοθὺ 
μ᾿. βοαιοο μὰ στο ἰοδὰ έν ΜΓ. ἐς συ ἰοο " Δουὃ» ας. υ]ο.. οὐ ῥὸ 

οἴνοις ἰκαας γα υὐοὐ» ἰϑυσροο ἰοτι, ὁ μϑ ἰοόι; ὅμαβοο [ο .ϑϑο [βα.αο 

υἷμοὶ ς ΜΘ) ἰοον Ναΐ ς ραν, σολν μαϑ οἰδος οοο μ ῥβιακο [μα:ϑρρο.. ἰποονδΑΣ ἀδν αϑο 

ἔμαλβο υἱονδν ἰδὲ Ὁ ἰοοὶ οἱ οὐδ» υδιοί οὐ ΒΝ ν} νι αν [λεκο οιξος 9 ἰοοὶ ϑο δι ον 

λϑῖοι. «ίο ον εὐ οἷἰδῶο, δύρὰθ ᾿οον οΣ ολαιδς δοκοῖς ἰξα ρλλραϑ ἰϑοὶν οἢ 

εἰδῶο ἰόν ας μλιιραν! ον αὐγ οῦνο οὐδ 9 ἈψϑΙ ον Ὄὐδι» ἰς οὐ. 

εἰμ οἷν. Με θοαὶ ῥοὸν ἐοΐγ Δα ῥοὶ βραο οἶοον οοιοδοί {7 δοοὶ ΝΣ 

αν ῥὸ Ἰαμσϑο :}ν. αὸ βϑυλα οδὲ βα:πν το ρον μῤφαθο μὰ9 ἌἌξοονο 

ὡὖϑ οἱ μϑο »ϑ- οἷ. .}αῦφοῦ } 914 νοὶ (σοῦ }}.5υϑι ἰοομν δι ἢ οΙΟ3Ο.}} 

Ἀδο ΩΣ ἰῶοδθ κὸμβο ὡο,  ὀμδοΐ μῶ, ΝΣ (μὸν ονοσι: 9. εἶδαορ 

εἐο5 ἐξ δυΐρέαρο δα}. Νυλλον ἰοδν ἰδαλου. ϑρο ας 9. οιυθοιο. οὐ]δοδιαδιςςςς. 

ἰρβυ ρμεῖο «Ἐς Αἱ οἰϑο ἰδ ἰοίδὰ» οοι νον μαασισὸς, ΜΣ οὐ ϑέασδος δοο 

Νμὼὼ]5. «ἰμος5) ἰϑοιξθ μ᾿ὼϑ ἰρλάϑο οι. οἱδοαγο : } ον οοδὶ ἐ5 : ἰοΐδὰ) οοὶ 

ϑαῦς ἔρον ΝΑῚ» μαῦον βυοῦν οιλδέιθοο ἰδλακο ὅν δ οἱ αὐδι «ἰοοι βου δι. ῥοῦ ἰδοῦα, 

᾿ϑῦϑι ιϑίϑθ κυ Θ.. ὄμθον ἰλαλοὶ κοῦ, τΑϑλοο μκο5 ἱδνοροῦο... υοοδΐ 69 

χὰ»- μμαϑ οἷα. "μον [α.υ Ἰαϑν 4939 δ ωμο ἘΠ ΨΕΨΤ ἴδανας ὅδροςς, 

ἰαλοι, λοὰς ἰδραα υὐδκα ον ᾿ϑλλο ἰκ ο. ἰδϑδϑοδο. θόλο ἰβη} α δ 5.9. ἐοὺ 

Ῥεο τερον» .α9 οἶμια ν γον φο εἰδὴ ἰ᾿ο Νὰ5 ὼς Θ. ὅμὴν ἰδμιθ 

᾿ϑ᾿ἱ ϑίο .μο:5 ϑἱ Ια. υὺὦ δ᾽ Ἱμϑδϑν (δἱ 54 δὶ. ἰοιῶδν ἰοον οιοδνυὶ μα μο 

ἈΚ. 539). ιοἰο .ν εἱ μρῦσμθοοο ᾿κροΐο μ.5} ἰοον, απ δ ον ἡ δ 9 εουΐο 

ἰδοὺ. ὧδ ἐμ οο. μοὶ μα δὰ δὸ ὠϑσϑϑου οοὶ ὁμοδν αἱ τονϑὺ τἰδέεοο βυᾶϑο ἰομβα, 

ὥρα» ομλο ἐπι νιοοὶ ἰδὲ λαῖδον κῶν οὐ ῥογο :ἰομδα ον οὐ» «ΘΟ λιςς οογ5. «Θο).6. 4. Ἐ9} 

τ βῦρο μεθα Ὅλ. ἰδῶνο ἔπιαν ἰδ ρὸν [μαιν Δ Νλο κὸν. Ῥγο «θόρον μον 
ΜΕ ας οὐ. τἰοῖῖν κι. ἰοοι τοοδοΐ, Αϑλϑο [κου ἰδαϑς ἰἰαακοῦ λας αὶ λαὸς 

᾿ϑἱ Μὲ. μοοῦν. ας ΟΝ] ϑλλου 8.90 οἱασιλθν ὠομο. ἰϑι 6 ιϑἱ Ηὐ. ἰδέραδο, βότοῦ 



ΕΥΑΘΙΙ5. ῬΟΝΊΤΙΟΌΒ. 810 

τὠὺϑμη! οι. ΒΟμπθη (416 50 ἴῃ ἄθι ΒΒ Ὁ ροπαππὺ ψ ρθη); ὁ. αγρθ γοπ Ε]ρΡ' 

(ἰοβέθ σοβαῖθῦ, ἀληῖς ὁ τὴ ἄδπὶ ΤιορῸβ. (ἰοδξ γογθ ρα 561 σὰ δἰπθιῃ ὅοθπο. 80 
Ἰζᾶπη πᾶπὶ νὸὴ σοὶ ΟἾν. πὰ συτοὶ ΒΌμπθη 50 υθηρ' τοᾶθῃ νῖδ ἴῃ ἀ6πῚ οὔθη ΡῈ- 
παπηΐοη ΕᾺ]1Ο νὸπ πυνοὶ ἮΝ οἰβθα οὔθ κυγοὶ ΑΝ δἰβ]ιοῖθθα, ἰηβοΐοσῃ αἴ δ οἰβμδὶῦ 18 
ουβὰ γόι ἄστη ὟΥ οἰβθὴ σϑηϑηπῖ σὰ μα ἄρ Ν᾽ αἶβθ Ὡ80}} ἀθιη, ψΜᾺΒ ΟἿ 1π 5ΘΙΠΟΥ 
ὙΝ οἰβμοῖε ἐπὶ, 415. βοίοιον οὐαπηὺ τίν, 850. 180 (οὐῦ τοῖν 116 βοίηθῃ Εἰρθη- 
βοβαΐίξοι ἴπ ἄομη ΝΙοαβομθη. οὐκαππῦ ουάθη πη 488, γγ88 χὰ βοίπον ΝΙοπβο οὶ 

βαομῦνι, δυβομθίην 815. ΝΙδοΌ ἀπὰ Δ Θἰβιοιῦ βοῖμον οὐ ποῦ, ἅϊα ἴπ ἴηι 1 ἰπ ἀοΡ 
ενῶσις ΜΟΝπΣ ἀπ παῖδ οἴπον δο᾽ ἀμ χυριύτης ἴῃ αἴθβον δηϊοῦαηρϑν ἀγα ρθι. 

ἨΟἰβνουϑηβίδ!θαπρ ῖεϊκα; ἄθπῃ ἅποῖ ἴπ ἀϊοβαν ον ἐθηπ τηϑη ἴδ χυτοὶ ΔΝ 656 η. 

17. “ύυναμις αἀγιὰ ἔστι συσταδις εκ τὴς τῶν οντῶν ϑεωριὰς τὲ καὶ ξεκ τῆς 

ϑεου χαριτος βοηϑειαρ. γενομεν!). 
Φομη δαοὶ ἅϊ6 Η ΘΠ ροι ρα νοι (ἀοὐῦ οιηρίδηροη πα θθη, Ἠδίθη βῖ6. 65 ἋΟ0 ἢ 

πῖομὲ τῷ ἴμσ σὰ οἷἶπον Βοομοη ἐνῶσις ρορνδομύ, ὑνῖθ (1... 516. 1βὺ διο πίοι ἷπ 

ΘΕΠΟΙς νοι ἄδν ΘΟ οὐμμοῖν, τὶ ἀἴα οὔκουν ἔγογοη, βοπάθυπ δι υβίθπα σαπὶ Ηδη46]Π, 

ἀϊθ ΕΌΙρα ἄδν Τυκοπηΐαῖβ ἄον Ναύαμοη 61 ἄθποι, αἰ ἀστοὶ ἔρον Πρὸ ΑαἸκοβο 
δυἸδαοι θοῦ ππᾶ ἀστοῖι (Δοίίο5. απδᾶθ απ ἨΠΕῸ σὴ οθδαθη 105. [Πολξοβ ον 
ΔΒ ἴῃ βιον ροίδναονε τγογᾶοη βἰπᾶ; οἸαροὺ πᾶο} ὅν ἨΘΙ]ρ κοῦ, ομπο αἴθ 

πἰοῃϑηᾷᾶ αοἱὲ βοπαπὲς (ΗΠ 60». 12,4} ἀπὰς , Ὁ] τὰ ἀον ϑὐδαὺ «ΦΘναβ8] θη 18. 18 ν 

ἀϊοὸ Κα ἀπ ἄν Ηὔμδ απφίθὶ" {(1π|0. 94 49} ὑπ ἀηβτ ΑΔ θη. βἰμα ἡ νοὴ 

ἘΤΟΙΒΟΙ, βοηάου νου ἄθΡ Κυδὴ (ἀυϊδυ8" (11 ον. 10,4); ἃ͵5ὸ ἹΚταῖν, πίοι! οἷπθ 

Ῥδυβοη, βοπᾶθσῃ οἷπ Ὁποιβο}  ύθυ οι Τοβίου Ζιβίαπα ἀν ὅ.6616, οἷπς απδαθηραθα 

Ὧ65 16. (ἰεἰβίθβ. [Ιῃ ΟἿ", ῦον ψοϊνπΐθ αἴθ ράπσχο ΕἾΠ]6 ἀν (Δοδιοῖυ, ἀϊο Δ οἱυ- 
τορ]οναπρ, α16 ΗΘ βομουπιδολῦ, ἀα5. Πθομῦ ἀπ᾿ δυν ]οῖο Ν υθησππρ,, 

18. ἰ. ν" Ἣν τε οὐκ ἣν τὸ φυδσιχὸν ΧΑ, σῶμα αλλ οὐκ ἣν ὁτὲ οὐκ ἣν εν 

αὐτῶι ὁ ϑεέὸς λογος, ἀφ᾽ οὐ δ᾽ ἣν απυχεκρυμμενῶς ἐν αὐτῶι κατέπαυσε, ἢ ὃὲ αἀπὸ- 

καλυψις αὐτοῦ ἡν ἐν ταις εσχαταιρ ἡμέραις, 

Αὐοἷν ἴον. ᾿πϊἀου]ορὺ οΣ οἶπα ρᾷησο ίθηρο Κούχοσοίθη; αἴ8 [0116 η Αὐἰᾶπον, 18 

νοπὶ ΤιορῸβ ὈΘΠδαρίοη ἣν ὁτὲ οὐχ ἣν, Ἰαίγοιοθ, ἀθ᾽ 1ππ δἴπθη 1261}) νοπὶ Ἡ ἸΠΊπ|6] 

Βυΐηροι δύ, Ῥαὰϊ ἀπᾶ Ρμοίίηαβ, ἀϊ6 ΟἹ». χυπὶ Ὀ]οῆθη ΔΙΘΠβο θη. πιβοΐιθπ, ἀδῚ τὰν 

ὙγΟΡΘΠ. 566} ργόβοι ΕὙ πη  οἸτοὶ ὑγῖθ 8110 ἀθυίρου ἩΘΙ]Πρου σὰπι ΤΟπΙρ6] ον 
ΟΟΙΒΟΙΕ οὐῆμ!ε τουάθη 86. Νοίη, ἴπν Θοϊηᾶο ἀον Δ ΘΕΡμοῖ ὁ! )Ὲ8. ΤιΟΙ 16] 10 
νοι Ηδυη βυοιέ πἀπίου ἅδον Ζεῖῦ, δῦ ἃἂὰ8 ἀν σπηρίσαι. Μανία, ΔΠρΘΠοτηπιοι. πᾶ 

τὴΐξ βοῖπον ΒΙΙάπηρ πὶ Ναθ θυ 01) Ζορ ἄδι" ΤιορῸβΒ (ἀούὺ [οἰ μ]10]}. χῖθ πὰ αἴποη 

ΤΟΠΙρΡΟΙ ἀατοῖη. οἷα απὰ ψγΟπαῦα ἴῃ ἄθν ἐνωσὲς ἴῃ ἴῃτπι. Ὠϊ6 ΟἸ ΘΗ θΡπηρ' Ὁ ΒΟΥ γῸΣ 

ἄδη Νθμβομοη, ἄδβ οΥ ἸΌΠΡ6] ἀθβ ΤΟΡῸΒ ἰδ ππᾶ ὁΣ οὐἰταπηῦ τὶν ἃ15 (ἀοὐοβ 

Βοθη, ρ]οίομθη ὙΥ̓ ὁΒθη5. τηϊῦ ἄσμι δ αΐον, απ βοῖπο ΜΟπβο μοῦ τὰν πὶ χὰ οἶποῦ 

Ῥρυβοι 65 ΞΟΒμ65. γοροϊπὶρὺ ἰδβὺ ---, [8π ἴῃ ἀοπ οἸούχἔοι [Τα ροη “, πΔ0]} 561 Π0}" 

Οὐρανὸ βιαίν, ἃ. ἢ. πδοῖν βοῖπον ΔΙῸ ΟΡ 5 ΟΠ ππρ απ πϑοὶῖ (ον ΗΟ ΔΟΓα ΠΕΡ 68. (ἀοἰβῦοβ. 

19, «" ν- Ἰποχαταστασις ἐστιν αναγώγὴ λογίπὴς φυσεῶς πρὸς τὴν καταστασιν 

ης ἀπεπεᾶεν. 
ἌΔΟΙ. βοίποῦ Αὐτὸ Ἰορὺ οὐ ἅϊε (οἰ απρ Πρ ασιρ π8 0}. ἀ6πὶ ροἰβέϊροι. ΒΆ000] 

Δ]ΠΟΡΌΣ 801. ἀὰ8. Ὠ]6 τς Ἰκο " δὰβ ἄθπὶ ΒΘΌΟ] (ον Ἰ)πιοποη ἰδὲ ἅ16 Ἐπ ρον Π σπιηρ; 

ὅδ. νου πέσοι Ναθαν ὅπ ἀπηκΊθπι Τυνάμπ σὰ ἄθπὶ πδΡ]Π]ΠΌμ θὰ Ζυβίδηα. ὙῸΣ 

ἄστη ΒᾺ]1, ἄον  οὐἐνααι ποῖ! ταῖν οὐ ἀπα ἀον ΤΕΥ ]τοπη η18. ἃ. ἢ. ἄσπι ἡνπσοη ΠΘΡ ΘΠ, 

90, ἰ. ." Προ τὴς κινησεὼῶς ἣν ὁ ἥεος καὶ ἀγαϑὸς καὶ ἰσχυρὸς καὶ σοφὸς καὶ 

κτιστὴς καὶ πατὴρ καὶ παντοκρατῶρ᾽ μετα δὲ τὴν κίνησιν ἣν Ἀριτὴς καὶ ᾿ατοὺρ σἢ 

προνοητης. 
Ἐπ παπᾶοϊε ἴον νὸὰ ἄδπ τπϑποι ον] Νάπιοπ ἀπᾶ ΒοσοΒηπηρῸμ, αἷς ἄοιη 

ὮΡΟΣ 8116 Ναιπο. οὐ θόποη  οβοη. ΠοΙροϊορ γόυάοπ 5Βἰπα, ὙΆΓ ΠῚ 56. 80. ψογ- 

Ξομίοάθη ἀπ χϑβ]νοῖοι βἰ μα, πη υνΐο 5ἷθ. νοὸη βοίποιι ὙονἝ]  πῖβ. χὰ δομῦρίαηῃρ; 



870 “. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἰβμ βαϑο ἰβρ» -μοὶ τ μοοῖς, ἰδὼν ἰδορο νον ροΐνοδνγ υκααΐν ὑομθ 
Κἶϑὸ βάν ο κῶοο φδο οἷος Ῥρο δου ο, . μανσ οἱ « μὶ ΒΒ ῳ «5. 

εἰδὴ ροβλοος, μοοῖν οδοιϊο ἱμπ »ρο ᾿ὶ ὡῶῦ ὥομοος βορθ οἱ ων ποιοδωΐ ἐωνο 
ϑβαδον ἰδοθϑ κῶν οὐ οὐδὸν ῥϑογο : Ιλ. κκ9 Ὡς, οἷν. Ὦ λϑι ν ομτος ὁμοδαί [3 οἷο 
μωυὶ οἷο οὐ οδδο. ογασ 3 ἰδϑμο μόρον, ἰϑυο , Ὁ ψϑρϑν κοΐ . τοδὶ 

Ἰοοῦδαν δ μὰς δα μν τοδόνθος, μοὶ ἰλαραα λϑοο ἰλοςυο!} ὀβνϑῶν ον. 5 
βοᾶυϊο  ρο "᾿ς δὲ» μϑϑο σα Κ᾿. μομο δ δοΣ βραα. μαχο οαϑᾶ ἐο 

85) «ἧς διαΐο μΚΙ ὀμπ [καινοὶ δον βϑλλο μὼο. [Δααϑ Δ δδο κὰ. ἡΝ ἐο «᾿ομαο μα. 
α9}9 δμυλο .ὼ.). οἷο μοι ἰο Σ. τὼς μοι μοοδσαι ἂο μα 

αδϑ9 οὐαα) :γἱ δϑῦ οὕσσο θαι ὁ θυ Νυλορϑν ἰυλοον οἰδὸν αϑλασ. οἱαι} 

δ δ τμροΐν ἰϑμαο οἰγασο 1.9)» μαυμββϑαροῦο 5. ὁ) υἰοδνοο, βαῦαθυ ᾿οαυγεθ ὡὸ 
ὦ ϑύϑλαν μαύλιτς, ογμοίο μϑ. ἡμαγ σομϑος ἰωροὶ «οἱ ρο «ομολ 85 μανμα βροο 
να ἡ ὧσ (οὐμυδο ιϑομόμῥο θα οοΐ δ νοὶ ΘΝ μεοαϑ ϑομο. ιϑσο μα». 

ἰδδβαδαϑο. ομϑλο  9}} ἰλακοοὶγ ὀῆδων ἰκρονμθνο ὑθὶ ον ἰϑον. .μχ.9 βοῶν αὐ αλοο 
εὍ00) χραλὸς ἰμιαδι» οἱ μβορο δ. οοΐα. μοανᾶοο οὖν ΟΣ τομοοσςο ἰδ δοϑοδθο ἢ 
τοῦ υμοδ» κ᾽ ααα» μϑρὰ οὶ με ον νοἱ ,οοὐδοθον ᾿νμυΐο 

ἐκ υμμὰϑ [λανϑδοο γ ὅνολον δϑοὶ ὀμον τἰνϑαλο μέθυ [ανοιςς ὁμδοΐ ἰκούδυο 
αϑμδοὶ μῶν. [ οὐδδο.. ῥα οοίδδο μια ἶγου. ὡ ογο [κεν [καθ νος, ὀόομ βοϑοι «ϑίο ον. 
δϑδους ϑιδω κὸϊ ὦ ἰδολδιθο ἰγορθ ὀνϑὺ ομσμο βοοᾶδα δι, 1εῤλι0 Ν᾿ δα μα ϑν ἰμαλοὶ, 

ὀβα δὸ βαῪυθοὸ.. ἰδινάαθο ἰδ οδννομνο μόοο οἰδῶνο μᾶδϑυ ἰδ." Ἰν αν ο ἢν 

μβοϑδϑ ιϑἱ αὰἂωυ ἰδέας 0 μιν οομὶ εὐλο ρίραδι» αν υλαιος  ἂ) ςϑοιλαιαςς α, 

μοδδ μβοονν [1 6.95) κὐἰ μὰν α οϑν5ο 9} νου συν οαθαχα οἱ. ΩΣ 
ων ὡ ζοοομ ἰμ5ο μον ἰϑαδνϑιγ . ο!αλαχϑν ᾿ωο] Βμρ νΣ ΚΣ ομμα, 
υᾶδας, βαχαὺν α.5.10 βουβὸ ἰφομθνα, οὐδοῦ, βοολο [οὐ . τ εἰοδν 

οιδββδαϑο.. βαυα αὐ ἱ.ἅ ἰδαν ῥος σομῖλλον ἰϑοόορ βοαῦδοο ἰδϑυμοο ιϑο αν ῥδνο 
185. μιϑῶν αν ὦ αὐὦ εἰδμμας γδῶο. [|5) μὸ. οομί οἰοννδα λαοὺς ὧδ ἰκαδι, μοὶ βαθϑ» μὸν, 

«8» βοδγ οιαδάλο οἱ, ϑῶ μοθσϑ μάλα [αν ἰομάθιοοο μοῦ 5] 

Ἀν κοὐ υἀοινα μὰδο λϑΗ, Ἰδιμνον μλοὶγ οὶ μμάβαο ἢ Μὲ. μλοαν [μα οϑοο 
"μ τ τσὶ μὰ. οὐδ, μοδαλο : [Ποὐυσοῦ ἴμμς ι». .5 μοον οἱα.5) 

«ἰοῦ ϑμμαα ΘΟ ΟῚ; ᾿ς, ϑομβῶνθο ΣΟ Β κδς. ϑομθα ἐξ Ομϑ. μν θα Κ οὶ οὐδοῦ 
Βορ τομάϑαα; ἤμαν. αἷλοο ἔομωξοΣ ἰμνϑο αἷδο ἀπ γος οι ᾶσδο» κλος ἤομσο 

ρα ὁ ροῦς, ραν ο τἰμροο ᾿ϑλλαλας ταὐὐδν μοὶ βόα νυ. ομαλᾶκαῦ κ. το] 

ἰδῶ (56) οοομ ὧδ ἰρϑῶϑο. υγϑν βϑμεγο ἰλόμέθοο [ϑᾶϑ) ᾿φοϑο βοᾶυλο 58) 

πος πο ἰβαδὺν ἰοῦ, τα οϑιλθν, μάκα ἢ 15. λ., μον ἃ, νον ῤοο οἰοδν 
ἰδῶδωςς ἰγον ἐδϑοϑον [καὶ οἰδονλο ὠροαιιν μα ἶγμα ὧθο λαϑυΣ ἰβδᾶν ὡὸ. {δναυϑυνὶ ἔγοὶ 



ΕΌΛΟΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟΙΒ. ὮΤΤ 

ππα φοίπριῃ ΔΊΣ κθὴ δὰ 58 Βουροποιίηθη βἰμᾶ, ον ἄον, Βενθριηρ", ἀδπὶ ἡ υ]βὲ 
ἄου" Ὑονίτδαι ποῖ τς Οοὐὐ (ἄθν. οἰκειότης ΕΗ. 3,9) ἀυτοι. ἄθη Βὐποη!8}1 ἀπᾶ 
ἄου 86] 5 γοσβο μα! ἀοίομ οὐ πα θυαηρ' ἄου στη π νγοβθη. χαπὶ Βὔβοη, πᾶν οὐἱ 
πἰομῦ παν ἀλλ Δ βοὴ ἢ] δι" 818. 8116 (σθβομόρίο, βοπᾶβθση δ0 ἢ} ραΐ, Ὑ}61}1 6 8118 
τοῖπον (ἴα, οὐπο Βοα η18. σὰ Παθοπ, βομαΐ, ἀπ πηϑολρ᾽, Ὑγ01] ΟΣ (8 81105 
ΒΟ οαι Ἰτοππέο, ἅμ, ὙΊΟΥΪΘΙ πη 16 ΘΓ ΜΟΪ]]Γ6, απἃ ὙγΟΙ͂ΒΘι, Ὑ͵7Ὸ11 ΟΥ 81165. 50 
νοὶ Β] 10} ἀστοὶ ΤΓοημθα. πα ἘΠπῖροπ σρθοσάηθὺ Παῦ, ἀπᾷ ΘΟΒΟΡΓΕΙ, νγ6 11 ΟΥ 81165 
τα ΝΙΟμίβ πα Ποία τἰϑῖ, ἀπ δποῖ γαΐθν, Μ6}1 ὺ Εν α16 γονηϊ ρα Ναῖαν 
88 41165. βοιαῦ, 4ἀ 8 516 ἄατϑιβ Ιου πα τοῦ 46. Νδοιθ ἀπα ἋΣ ΕἰΡ]κοππ 5 65 
Βομύρἔονβ γουένααί τυῦναθ; οὐ Πΐθβ πο ον 411685. ππιαββοπάθ ππᾷ Πϑυνα μσοπᾶθ, 
ὙΧ611 ΟΣ ταἱῦ 8110 ΞοΡρ 1} βοῖπο Κνϑαίαγθη ἴῃ δομὲ πϑῆπι, ἀ8 56 ἡἱοιὺ α16 πϑὶϊν- 
ΠΟ θπ Οἰδβοῖχε απᾷθ (ο]οῖβο γορ]θβοι: ἀαθ ἀοΡ Η]πημ6] δυβοθβραπηΐ Ὀ]16)6, αἷο 
5ξοσπὸ πίοι που ἤδ]οι, αἴθ Ερᾶδ δα ἀπ ΝΊΟΘΙ 8. Ὑγοἶθ } ΒΟ νγοῦ α, 488 ἩΙΘου ἄϊο 
Θσοπασχο γϑεσίθ εἰς. ΝϑΟΙ ἄδπι δι π4 θη} [ γασάθ σ᾽ ροπδηπέ ἄν ΠΙΟΘΒ ΤΟΥ ; βοῖπο 
Οἰσθο  ἰρίκοιῦ χορ βίοι ἰπὶ βίαν βδΐδπβ, (ον 716. εἷη ΒΠ1χ νοτι Ἡϊπιηθὶ ἢ 6]“, 
ἴῃ ον Απβίγοιθαπρ' Αἄδπιβ ἅτ8 ἄθηη βοΠρθη Ῥατδαϊθβ, ἴῃ ἀον δίχαίβ, ἀαβ Ἰζαίῃ 
»ππδέδε απ ΒΠομ ἶπ βοῖπ 5011{6, τ. 5. γ. Ἐπ ἰοῦ ἅπὸῖ ἀν Ανχέ, ψο}] ὃν ἅϊ6 
ΘΏΒΟμοη ἄπχοῖι Ῥυοίδίθη νὸμ ἀν δίπαθ χαπὶ ΤΘθοπ τ ]8η 1168, ἡ} 61] ὁ ἱΠηθη ἴῃ 
ἄδν ΞΟθν Ἢ Οουούα ραὺ, αἴ δα νοὶ ἅδῃ Θάπαάθη ΠΘ] θὰ. ἀπα νοπὶ Τυριχϑῃνι Ὀο  βοΐθη 
βοΠΐθη, ἀδῦ ἴσο Ναΐυῦ πυϊοᾶου σοβαπᾶρ. ἘΠ νουβίϑηια. 65. ΒΡ6. Δ}. ἴῃ ὉΠῸ6- 
ΒΟΒΤΘΙΒΠ Ομ ν ὙΥ οἰβμοῖε βοῖπο ἨΘΠΚαπβὺ 16 πϑὸῖ ἄθπ  οϊξθη σὰ ΡΟ 218] 1ΒΊΘΤΘῚ : δ1686 
ἩοΙΙμἰἐ 81 ραβέθη ἢν ἀδ5 δυβίθ ΑἸδου ἀν ΤΙ ϊηαΊρθη, ἀπᾶγο ἢ" 85. πδθθα- 
ον, ἀπᾶσα πίθον {ν 16. «πΠπρΊ ]πρβ πο]. 

21. ὦ. ν. ρετὴ εστι λογικὴς ψυχὴς καταστασις ἢ ὧν ἐχομενὴ ακινῆτος 

διάμενει, 
ἩΪοΣ ΒΟΙΘπνῦ Γ᾽ ππβ ἴυου ἄὰ8 686 ἀπ αἴθ ΤΠΒδοΠ6. (65. ΘΠ πα ΘΗ Ὰ]168. ὑπ 

416 ΝΡ] Ομ ΚΟ} βοῖπον Ἠθησηρ. ΠΙὸ Ταρθη 15ὺ ὅν ἀηβίθπα οἷπον βο]οθη Ξ86]ο, 
αἴθ αἴθ Θαοθοίο ἄθ5 ρυυπ 81. ίθμῃ. βἰθ ἀδθοὶ πομανγῦ, Ὀ]οῖθὺ 586. γὸμ ἄθπὶ 
ΕΆΠ16π ἴῃ ίϊπαθα νουβομοιί, {ὑπ τὰ 16 βεῖῖρο απ εἷπ ἀπ Ὠ]οΙοδ γοπ 8116π 
Ὑ γυαηροπ (ον ΝαΟΡ 6) γϑυβοποηΐ, 

22, «Ὁ Εἰ λόγοι αἰσϑητοι καὶ εν τῶι μελλοντι αἰῶνι χρησιμευουσι καὶ οἱ 

τουτου τοῦ κούμου σύφοι τὴν βασιλειὰν τῶν οὐυρίνων κληρονομησουσιν" ει δὲ ἢ μνοὺθ 
καϑαροτῆς τῆς τοῦ μελλοντὸς αἰῶνος οψεῶς ἀξιουται δηλον οτι οἱ τουτου του κοῦμον 
συφοι ὐπὸ ΤΊΣ ὕξου γνωδεῶς παρὸν εὐόνττει. 

Ταχαϊδ νου νιγῖν ον αἷα. σᾶπχο 6116 ἀπ τα 86 ]1ρ6 (Θ᾽ ΘΕ νβαπακοὶξ ἀον ὙΥ οἰ - 
νγοΐίβοι, ἴπσο παΐχ]οβο ΤΌΣΟ τῇ αἴθ ὕὅδοι Ἰ)οβπίἑίοποι ἤτον ΤΙ Δ]οἸτεις. ΟἿ Ὸ 
ἰδὲ οἷπ Ὑ οἶβου ([ ον. 1, 990) πᾶ 16 ΔΝ οἰβ ον αἴθβον 7610 180 ΟΡ] οἱ 61] οὐδ" 
(1 ον. 8, .»). ---  ἐπῃ | λόγοι, αἰσϑ'., ἃ. ἅν. τηϊύ ἩΠΠ ἄν σἴππθ οργουθοηο Δ 1Βθθη- 
ΒΟ Ὁ ἀπ ΕἸορδμχ (0) ἄον Ποᾶρ ἴπ ἄν χα πἰ σοι. Ἵ 016 κου ἀπο} 110} 5]πᾶ, 
ψοτάθη 4π0|ῖ αἴθ ἊΝ οἰ ἐνγοίβοι ἄδ8 ΗΠ] 6] υϑῖοἢ ρου θ6η. [)88 δῦ ΔΌΣ πίοι τη σρΊ 0}, 
ἄσθπη αἶα Εσ]τοππέπῖβ σῖτα δα όσοι τἀπὶ α16 ΖαΠρΡῸν. νουβίπτηπιθπ" (1 ον. 18, 5). 
μη 8Ρὸυ οἶπθ ἄσσοι ἰδηρθ Αβίτθβα ροιβπίουίθ Ὑ δυπαηῖ χαπὶ οι ϑπιοπ ἠδ. πθιθῃ 
Τοῦ χαροίαβθοι τα, 50. μονγππὺ 5186. ΟἸθηθαν αἷθ οὐσίρσο 6] ρ]τοῖς, ἀθηπ 950}1᾽ 
οἰπα ἄϊο τοίπου Ηδρχθηβ βἰπα οἷο. απ ἄϊα Αρθη οασου Ηθτυχθῃ τηὔρϑη Π61] τνουά θη 
ἀαταϊν τᾶν ἅϊο Ἠοϊηππρ' βοῖποι ΒΡ αμρ' ἀπὰ ἄθπ Π ΘΙ ολέτιπι βοίπον Ἠυ ΟΝ Καῖ 

δυκοιμ (ΕΡΕ. 1,15). Τϑδηδοι. τγορᾶθη οὔ θα θν 16 Ὑ ο] τιν δἴβου τοῖό Ἰῃ ρὸν ἈΠ ΘθοΣ ς 
απ ΤΙΔ] οἰκεῖς, ταῖρ 1πτοπὶ τα ν Ή 116 ἘΠῸΡ τἀπὶ αἴθ ἘΡ]τοπη ηἷβ 46. Ονάπαπρ' ἀθν 
Τῖηρ (7, ἄθν ασθπσοι, 65 Βέουπθηϊδαβοβ ἀπ ὅον δοτπουο πη ἅθΡ ΔΠάγοῃ 
να! βομθη Πίηρο, νὺὰ ἄν Εγϊκοππξηῖβ (ἀοξξθβ ἀπβρΌ ΒΟ] οββθὰ βοίη, [20 8010} 
τνϊομέο ΝΥ ἸΒβομβοια!  ραβθὲ πίοι ἢν ἀπε ΠΙΤΙ πη ΘΙ ΓΙ 0}, 65. 180 ἀπο πο. γψὸπ ον 
Ξβϑ]α οὔον ἄθπ Πϑηηιοποι οἰπρδροῦθηρ ΔΝ Θἰβμοῖ. 

Αὐμβοδίαιμθη ἃ. Καὶ Ορ5. ἃ. γΠ1ε8. τὰ διιίημομ. ΡΊΗ].- ἰδὲ, ΚΙ, Ν, Ε, Βαπὰ 18, ᾿. 48 
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8178 Ὑ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΕ, 

ΡΣ μόδα. μα δας ἰδέυυοῦ ἰδδαδο κϑοςς γα μὸ) ββαδϑ, ϑιιαϑὶ δ. 
ἰδῶλσα ἰγοὶ ἰδϑον μὰ. μαὶὶ «πϑιοδοκο ὁο᾽ ΘΟ} οο] βοιαυ μοὶ 9 ΥΒγοθο 
που κομοδα ἡ αὐοὐγ ᾿βκγαθο μοὶ (λολ. οἱδσι ἊΣ. μο 15) ἰϑῖςς 95) 
τῶϑο (βὸ ῥὸγ οὐ ἰδαυυοῦ ἰδ ϑἱ μὰ. ἰκϑοις ποία βϑοο ρομϑκο)9 ἔθμς 19500 
Ῥ ς τ ῶο τ μαλδ. μα δας ταῦρος, ἰβόμδοο μα γαον μυοὐ) ΠΈΣ 
«ϑμα39 μοὶ ἰϑοῦνδι : αὶ ἰϑασο εἴμλας. 5 «λα κα. ἰθασυο.. ομυσῦσ ἰϑῆῶν "ας 
δῦ ον θη βοῦν, μα) ἐὐἱ ᾿ῦο οὐδ μυοῦ . σαν, ἈϑοΣ τὸς, 550 
μον οι μος μρανς οἱ κϑρο αν, ὯΝ, λα ὅδοσο ας .5}150 οἱ οοόν δα 
«Ἴἰ δ δον ᾿ϑοι του» τ εἰβα νη βαδο» μοὶ οϑνϑιϑλο ἰοῦ» ολασι ὁ ὦ ἰδ 

λαῦρο 559 νοἱ τῦϑι δον βαθλ9) ἘΣ ον  ᾿ ούλϑαοο α.19. ,9 ἰγμαϑ κύβον 
μμ)αον; ᾿υοὺν ἰἰατι, ὁ ὼ τὔαλοδοο μβοϑϑλ. μοιβο -βαροαϑῦο αδαδυ {|ο πιο ἰμωϑ 

186) μχο ῥὁθὸ ῥραϑα ἡ οἱ 5.99] ὁ) ασ6.55 υ͵οὶ!. ᾿ομ δὶ τἰδσμρο βοῦς, Ὅλο θα δ. 
ιϑοΐδον υὐο Ὡς οἷο τἰδιρϑ) ον δ Σ, ὥὔὅϑροο δι} 9. θα, οὗν οο δου 

ὦ θοῦ μιϑῶν α, οδο ἐδαι.9 ἰδδον ὡὸ ὍΣ ἱμδρ νος οοΝ 'πωομ Ἀ»5ς νοι 

᾿᾿βιϑμν Ἀ. ΜΙΣ νόθον, α 9 [ιϑα ὁ ἐμοὶ μοὶ ομρυΐν ἰπα ξθρλονι» μαἱ τί μοΝΝ ἐξασιν ὁ 
ἐλως ον, κοὐ 3. ρὸν οἱο υΔαῦρον μας, ἔομαγο ἰνῶν γο ἰδϑαϑν ἰθαϑο βυοςς οἷν. 
εἰρβον καλθν. ἰδυρο β μοὶ ϑσνες οἱ σοὶ ἰον υωΝ δ. βαδϑς. Νυὶ βιθδδο ᾿θᾶδυ 
“οἱ ιϑϑμϑθο ς-ϑομαροαξῦνι) οὐ (|σομθο. ἰϑλλο μν9 οὔὗνϑϑ [ωξ9 μας 'διρ ἰμογο 
ἈΝ καλου ϑομδὰ 85 ᾿ϑϑοδϑ οὐ οὐ φοὶ ὁμθιθσλοςς, αἱ [3 «ἰοο. «ϑομοα αν.) 
ἐμοὶ Σς ον μομαγο μαβαα οοὶ ῥδωθο ἰνϑα9 ὦ ᾿κϑαϑὴ οὐ νοΐο . μθοον ὀδα. 
ΚἘνομθ ᾿αλθ πιὰ οὐμας, ἰαἢ) αλδαὶ 9) βὸ βαβαο ομολ» δ᾽ ἡ μὴ» 
οἷν δ ῤϑοο βίϑοο. κοῖς τϑαίνο ἰξλως οο ομξοθο, υοαῖον, Ἰας, μϑρο σοὶ 
αδγ9. οἰδϑδο ὁμδω .8.5. ᾿αν ᾿βπρο ας λοθο οἷσ νὰὰς κν.ἱ οἶμθα μια. 
τΑϑ᾿ ΟΟΟΣ ϑομπ οθΣ ὌΘθο . ϑιις ὁο᾽} ορναοῦ οὶ τοι αιυθι το εϑιϑ, ἰοίδ ἰαϑὶ 
μιϑι εἰ ἰοιο. ὰχ9 βὩδὰἃν «5 οοβονς,. οαλιδαὶ 7 βὸ ον ονάον ἰδθσοο ἰαιῴσο 
ω». ὧ ειἰο ..κχ5 ᾿βιαδυς ἰοδν ἸΒι βοΐμδο ἢ. Δα ἰϑδσδᾶυ κϑοδςν μνῶν ἰοῖδα) 
Ὁ ΠλῶΣ οο αι οι μϑν ς ἰον λτιλῦςς, ο Λλϑ [κοῦ ἰῷ ὅοιο υμογο ἰμονν » ἰμάϑα. 

Ὁβάνβκ ἴξοςθο ἰδ αο ροῦν» ἰαΡ. 1πὶ ἔμαθα [καλϑ μὰς ἰορδνν ἰοιδαν ἰκάθς οϑνο 
ἰλας μλαῦϑο ἰβαδογθμο ὁ (ϑθοὶ ιϑίο τς οκ" ϑοβα, Μὲ Μεΐ βραϑα λοοὶ ᾿κϑὴ 

ἰϑόνς κῃ λδοΐ φοος. μόδας ἐν μαι αϑο οὗν γὸ οἰκο ἤσοο ἰγαβιο. Δυΐγο. ἰαλδο ρος ΘΣ 
᾿οαϑῦ ἡ οοἱ 599 φὸν το Ἀϑνο τδωβμβκα, ϑομδόγον πρξστϑο μϑαλννϑον βαυχαθοΣ ἔξιςθις. 
θ᾽ τὸ "δ᾿ οὐθμαν νοο ἰμοαλοΣ βὰν τςοομδυὶ ᾿οαϑᾶ λοοὶ 1 ϑϑ οὐ. ἀϑαλοὶ 
ϑμοδοςς, οἷς δα σλοθο θομπ δὼ ἰοοΐδον βὰς ασα. Νραδκο αϑαροὶ] ιθόμνς ὅτ 
ὡς βσλοο ϑῦνλλ μλο σον [.0:5 αν Ῥνωμο ἰγοιβο, δαβιλοον οὐνο.. σεραδον, οὗν 9 
᾿ἰδϑϑὶ ὡὸν ὁμδϊ οὐ ὡς εἶξε ὦ ἔκρδμοΣ οι βϑοο Οἰπὺ» οἱ οδρϑας, 
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98. ." ῥόσπερ οὐτὸς ὁ λογοῷ ὁ τφανερος περι τῶν τουτοῦ τοῦ κούμου πραγ- 

ματῶν σήμαινε ουτῶξ ὁ πνευματικὸς λογὸς περι τὴς τοῦ μελλοντὸς αὐῶνος αληϑειας 
διηγεῖται. 

Ἐπυᾶ] οἷπο Εν] δαΐοσαπρ σαπὶ Ὑ σπουροποπ θη. Δ 16 α5. βἰ πη] οἢ πν8}ν- 
ποϊμαραγα  οσέ σγοσυπη οἶδ (65. Τιδπῖοβ (16 1 ηρο ὅν οἱ Ὁ πϑοῖν ἅπστὸν Ογαάπαπρ, 
1πνὸν Βεάραξιπρ (δυναμιο απ ἤσουν ()αα] δ, ἴποη Βουσορσαπροι ἀπ Ὑ ἸσἸκαη ροη 
Ὀθχοϊοῃποῖ, 80 νους παθὺ (85. βοἰβερα γοσνύ, (85. αἴθ ἨδΠ ρθη. νοπὶ θτνη ΔΌΓΟΪΙ 
416 απϑάθηραθα ἄθβ (ἀδἰβίαβ θυ ΐθα παῦθι, α16 ὙΥΒΠνμοὶῦ ἀν χα κυη ρθη ἍΝ 610. 
πη. παὺ ὁ5. ἀοὐέ ροο θη αν ἄπνοῖ βοίπθη Οοἷδὺ (1 ον. 2, 1} ὑπ ὙΠ' τοᾶθῃ 
ὙΝ οἰβμδῖν ἀπΐον ἀοη Ὑ ΟἸ]ΠἸτοιηπισποπ, ὑπ αὐχῶν πϊοῖι  ἰβῃοῖ αἴθβονῦ 610 οἱο. ἢ 
(1 ον. 3,6) απᾶ ,α16 οτίθ, αἴθ 10}. σὰ δαὶ μουθᾶδε μαῦ6, αἴθ βἰπα (ἀοἰδὲ παππᾶ 
Τιοῦρη" (08... 0, 8). 

94, «'- Ῥ' γ' Οι ἐν τῶι μελλοντι αἰῶνι ὧς ἀγιοι αγγξλοι εσονται καὶ πέντε 

πολεῶν ἢ δέκα επιστατήσουσι δηλον οτι πυπερβαλλουσαν ὄυναμι» παρὰ τῆς ὅξου 
χώριτος ὡς εἰς τὴν οἰκονομίαν δέξονται. 

ἩΐΪΟΣ βἰπμᾷ αἴ Αιιηνίίοῖιτζο νου γίνει, τ πσομα Ἰῃσα Βοδθαξαμπρ' ππθυβο θη 
ἴδ. Ὅϊο ἄουν ψῖο αἶα 110. ΤῆπρῸ] οἷηβ βθῖπ ποσάθη ἴῃ  Ευκοπηΐηΐβ, ΕΡΘΙ Ποῖ νὸν 
ἄση ΓΤιοϊἀοπβομαίψοι. ππὰ ΒοΠρἸκοῖς, ἀπ ἰὸν νοῦ ἀν απλᾶθ 85 (ἀοἰβέοβ ἔθου" δ 
πα ἔραν 10 Βύξάτο σοβούχψε εἰπὰ -- αἶα πὐδαύθ᾽ βἰ πα ὥγτηθ)ο}] 6Υ ἃπ8 ἄθη νῖοῦ 
ἙΠΘπιθπΐοπ ἀπᾶ σοὴ ἀοπ γουπαητθορα θύοι Δ όβοσ ροβδπημηο] θη ἘΣ κοπ ἐπὶ παπᾶ 
Ζγγα ΒΟΙΘἤσοι τπ5 ἀϊδ Ἰούχίογθη χνἸ  ϑο]ι, δἰπιπηα] ἔθ 61 16 ΕἸ ΡἸτΘ πη [πὶβ ον Ομ ρ πη 
ππᾷ ἄπππ θοὸν ἴσο οἰσοπθ ---, 16 Θπιρἔδπρθη οὔθ θΆν δἷπθ Ὀθβοπῆοθσθ, ἔθου αἴ6 
παξ]ο16 Εὐκοππἐπὶβ πᾷ Τοπτθ οὐπϑθοπθ Ἰζυϑ νοῦ ἀον πεᾶο (ἀοὐδοθ, ὑπὶ 
απᾶθτα Ἰοηϊζοη ἀπᾶ Ἰοϊξοι χὰ Κὔππου. ὅ80. βοισοῖῦ Ῥααϊαβ: ,οἴποῖη ἰδὺ σορθθοι ἴῃ 
ἄοπι (Δοϊδίς ἀκβ ὙΥοσὲ ἅον  οἰβιιοῖς ἀπ ἄθν Εἰν]τοιπὐπῖβ. οἷο, (1 (ον. 12, 8 1 σὰν 
ψοΙ]θάπηρ ον ἨΘ]ρ6π" (Ερμ. 4,12). Ιῃχ ἅον. συϊκι ροι 610 οἷο 68. Ἰεοῖπθ 
ΒΟΒΠ]ΟΣ. ἀπ ΤΡΉΤου, ἄδπη νου ᾶδη, ὙΜ1Ὸ 510}. Τὐπαρντι δαβανοκύ, αἴὸ , Οδθατίθη 
δα] Πιὔτοπ" ἀπ οἷπο γψο]]κοτηπιθπο Τὰν ]τθη δ πβ πὶ 6. ψουυ Προ Ναίασ ααΐ- 
ΘΌΠ θα, ἀθπ οἴποη σὰν ΚΘ] τος, ἄπ ἀπᾶτοι χαν (18].“ -- οππ οἶπον θυ σὍΠΒ 
ἄδη [πΠ8]} δυἴαβεοι 0111 πϑὸῖ ἀ6πὶ ήουίθ: ,ἀ8}}. βο ϑοῖι ἴῃ ἴπτὸ οὐγίσοη Ἄγ 0}- 
ὨπΠρῸη ΘΕ ΠΟΒηποπ  {1π|. 10, 9) 50. δύ 85. τηὔριο}; ἀμη]Π16ἢ τνᾶνο ἄδηπ 45 γον: 
»ο΄'η ίονπ ΠΡου Π θη ἀπάνου πὶ (ἀ]απ 5" (1 ον, 1, «1) γγθπη τηδη 65. 80} αἷδ 
Ἰπστο (150. πίοι οἷπθ Ὑ ον βο θάθηποῖῦ ἄον Ν ἃ ὕτι νὴ θοχίθῃῦ. 

9ὅ. ἰ. κ᾽. «. τὰν οι δαίμονες παϑὴ κακὰ εν γνωστικῶι υποκινειν μῇ 

δυνῶνται τοτὲ πρὸς τοὺς οφϑαλμοὺυς αὐτοῦ εγγιξουσιν καὶ δια πολλοὺυ ψυχους αὐτοὺς 
νυσταξειν ποιουσι καὶ ουτῶς αὐτὸν καλου μελετηματος παυυυσι (αποσπῶωσι), 

Τὴ σϑᾶθί νου ἄθπ Ἰζβπηρθη ον βου ΠΤ ηοποη σΌΡΟΝ ἀπη8, α16. πἱομν οὐὗννᾶ, 
νῖθ Οτροπθβ θεπαπρέθὺ, ταὶ ἴπτον Βοβηοῖῦ (ἀοῦδοβ. ἍΜ Π]]Θὰ. ἃπβ ἤσθη. [6 πὴ 516 
Βοκβιηρ θη τπβ πὶ ΝΙΘΘΥρ ΒΟ] ρθηοῖε (ακηδια) ἀπ ΞΟΠ] ρΊτοΙ, πο! ἄοπι 516 
νογϑαοϊε παῦοη μῦβα (οἀδηΐτοπ ἴθ τππθ χὰ Ὑγοοίτοι  ἄδητ κὔπποι βἰθ θ6ι πίομί; 
Θοίίορ ΠΠ]Θα δυβμσοη, ἄθππ οὲ πᾶὺ πἴὸ Τπιβῦ πὶ Ὀὔβοι ἀϑάμηκοη. θπη 5 
ἀαγαυ τι. βἰπᾶ, πὴβ σοι ραξοη ΒΘβοΠ ἢ ριηρθι υνῖα γοῦθη, Ἰοβθη, τη  α] 6 οι Α}0- 
ΖΟΌΡΙ ΠΡΟ, ἐπ 516. ἰβτοη οἷρποπ Ὀῦβθη ΔΓ ]16η, ΔΘ. ποὺ (οὐΐοβ 116 η, ἀο δὴ 
δαΐοη Βοβομβδἠ στηρθῃ Γπιβὺ Ππαΐ. 

26. χοὸς. Εν τοῖς ανϑρωπινοις σωμασει οὐ τὰ τεσόαρα στοιχξια αλλ η 

δυναμις αὐτῶν εὔτιν. 
Απδ ἄον. πβογοη πη ἴπποῦοι ΕΠΗΡΙΟΠΠρ᾽ ὈΠΒΡῸΥ ΤΟΙ 6} θονγθίβῦ Ὁ" 85 

Τϑαβοῖπ οἴμοβ Βομύῦρῥετβ παπᾶ Ονάπουβ παπᾶ ἀαΡ ἴπ 46: Ὑ Ο]0 πίοι ἀον Ζ {8} ΠοΡυβομῦ. 
Τδ5 βομὲ Πουγοι ἅ1τ|5. ἀδν παν πιοπίβομοη ππ| χυγθοΚ] 6 Π]Π]}6Πὸπ (Ἰ Θἀοναμρ᾽ 4685 ΤιοἾ]νο5 
πη 818 Το]ροπάοια, [16 Τιοῖθοι εἰμ χινᾶῦ ὅπ (6 νον ]οπιθπΐθη χαβδιηπποι- 
δοβούψί, ἃθοι βἷο βἰπὰ Ἰκοῖπο νυ Ε]ομθηΐθ, Ῥχθαποποα ἰδιου οἷο; ἴα Δ οἰςμοὶν 

485 

1805 

180 
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ϑραξοο 6} βάλαν. ,οοΐνϑὺ πο θαο ϑίοαδιν μαῦ. ορυΐ »ρο Ἀ] μοαϑᾶ ἡ οοἱ 
ΟΜ ο  βοοΣ καρ δοΣ οὐ οὐδὲν γον οἱ ὀμδοὶ ᾿ς οὐ κὸν μὸν 
ΚΞΝ ο) κῶνοι μα. 8} 9 ὧνο. άθοο ἰὩ’δον μῥοῖὶ ἐὰν εἰοδὰ ἰδάυμο οδδίρς, 
«δ μρναδας γαλῶνθ οἷν 3 «Δ οδ ον ον) ἰδ ϑολ, (οὐ. θυμὸ ας ἐ3ο 
ἰδδρ γοβνο οἱ Μ] πω μαδλϑ ἰοῦ οι δ αδοῦνο. κὸς οὐλοςς, ἰϑάλου,, ᾿οοβν9 
δ ᾿ν ἰὼ ἰμῶς ΟΕ ἱμῶοο ἰθῶρασσον μεν ἅγο σα ἐν ἰδ τ μθαϑο 
θ᾽ ον ζϑοβνον Μὲ τομιίμος, κοὐ Θ. Μγ .0ο] οἱ οουμαιϑολο ὡ ἰέσϑοο 

ων νος ποιόν λϑὶ τ μβμοῖο «ῃᾶυΣ μα}. κομῶν, βορνο, (οογαῖν} 
ἰδδϑϑο ἰοῦ β δι οἱγ οον. μγαλῖος, 8) Δαιγαιδν: ἰμμα 1ϑἱ μῆς αὐδν ν μο οἱ οδωδ 
.βαὰϑ οἷς Νὰ. ἰγοι ον ἰδναωϊο, οἱαοὶ ἱνωδυ μι οἷς. Μεΐο εἰ βοοῖδο 
ἰδδῶδο ϑοὶν οι τἶγοι ὁδοὶ μλοονο υ σι ἰδαδυὶ ομϑον ἰδόνμοος οὐ μοὶ [5 Ὡς. καἰ 
ΒΒ ΤΗΙ ἰδδὺμ ὁμαα ἰδοῦ ομοαχοὶς, πως ον ΟΝ δεβ ἰοῶν λας, ἰοοι οονο 
οἷο ομοδαὶ ἰβοι ἰμϑο (ὧδ ἰδοιαῦ μως νῳ ἰδορ δς ὸ ἰδϑοοσν ομϑ 

18 γ᾽ μαι 39 [19 ἰϑϑαςς το [..5 ὡοο ἰνωυδυὶ μι ῥὸγ οὐ. ὐοιοδ ΐ βάν αλον ἰδ ακϑ μμοὶν 
ἔμϑδς, οἷς βοήθιους ἰμϑ σμθοο ἰδϑορονον οβα [5}} οὐ. ΟΕ Ύ  ὙΝς 
οΟ᾽ . σον {Δ νννν 5] Οκαϊο “μα, Ὁ  ἸΝΩ ΩΣ χα οος ἰδ 5 
᾿ϑϑι τ ὡϑα ἐν ν εἱ «ὁμοῦ» νον... δ 9 ὅν οἱ -οιαλαιυ 5} 
το φοΐ ρα ροῦ αὐ. {᾿ς [οομοὶν ἰοβμοαα ἰαα κϑν «(αν ςοοβλῶοοῦν ὁ 
Ἀμο μῶορ ὁμθο. ἰνϑδο ἰοῶν ἰμϑὺ μον ἀθμα) ὠϑο ἰδύμο μῦο [ον 
ἔδδο [5 νου ὠομϑο. Οὐοναλαυξοο ἐλοίδϑο αϑ νὴ ον ἰϑὶ «ομον ὦ βοολοο 
μοί Ὡς μήνα. ϑοο ἰοδὰν 13) μόδνοα ϑοῖς. Θομὺ ον νοΐ «ολαυδίοςς, 
"᾽ μδϑ μὲ ζσομδε οδνοος βαυβον ὠοανϑο Οἱ οὐδαΣ ἐμοὶ ρῶς μὲ Ομ.9 οϑνο 
ως. αὐοδ δος δος ᾿ἰϑβον οονς ὠοοδυ μάϑρο μιν συν ΕῸ 
! ο ἰϑιδὰν ἕως οὶ δὰς (βοιαυ θο). .9 οὐϑοῶ .κλν εἰδῶν, αν, 
ΙΒ] ἴον Δ ν χρρο ἄϑο . .οοΝ οὶ, »οἱ οονὶ Νά μϑὺ ὥομν  ἰδαϑὴς δ. ϑμνοο 
᾿ϑβοῦ -τϑμϑ ε]ϑμο ϑίο ἰοῖῶν ὁμοδαθο ρους ΠΠοοροὶ ὡὸ ἑλοο οἷν Νὰ ΝΙοοΝοο 
ἱμοαο ἴοῶς, ,οοὺνς αὅροο τοδι, ἰὼν), απαλλθ ἐλ οἱγ |υλδν «θοιλογοῦνν, 
ἰβίαο. βϑομοίο Ναϑὴ αβο. δι ρον οὐ: 5α5 5 οὐδ δῦσα δ 3 πος 

εἰ ΥἸΒῚ δ ἰμβ κεῖ υτῦδο Κρο ὡοὺ ϑροις ποδὶ ἰμδννιν κοο ΟΝΝΔΣ (αϑον κῶνοι φοΐῃ; 
Ῥν ἰμδο ΟῚ ῥνοὶ αι 5 ἰδδύμν ϑιδνοον Μγ ας, ὡν ον ῥομ μϑα ἐν 
δ᾽ βοαιο ον οὐδι. κῦο Ῥγλο ὁδοῦ Ῥμβο {Π|ῤ΄ βαλο ἢ. ἰδδόῳ οἱ βὼὼ οἷς. οιοδνοὶ 
ΣἸΒῚ ὡν ἀοδογ ἰμββ νοΐ. οἱαοὶ ἰβαλοθο Ῥρο μβοιο. βιαλοδο ρρβο οὶ τῶν βοαιλο 
9 θοῦ ἢ ὧὼ ᾶλοσιο Π βιοαιρο δ βοονδο ἐοῖο το ἰᾶροο [κ2, ονο κϑὶ 

πα εἰ ἐϑρθεθ δ ἰδοεβ οὐ ετϑδνδοο Κρθο δοῦ Ῥρους τοιονδὶ ἔραθιϑς ν οὗτοι ΟΝΝΙΣ 
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(ἰοὐίοβ. πὲ ἀϊθ Ε]οηθπΐθ ρϑη βοιξ ὑπ 5ὸ ἰδὲ ἴῇσ Ἰζυδῖς, ΟΝ] Ὀοπιθββοπ πηᾶ 
Ῥδιθομποῖ, ἴῃ ἴππθι, πιο 5οὸ, ἰδ αἴθ σπεβρυθοιθπάθη ]οπιθπία ΚΑ Ιτο οὐον Ηϊχο 
οἷον ΤΡΟΟΚοΙοΙν πουνονναΐοη. Πανΐπ Ξε βάστα πιϑπ ἀἴ6 Δ εἰβηοῖῦ (ἀοίίοβ, ὅοΣ 
βοῖπο (ἀδβοβῦρίθ αἰ Ρθη χουνε ἀπᾷ χανθοι τβοιῦ γῖ6. οσ ΜΠ]. ΤΆμοΘ ἰδὺ ΔΌοἢ 
16 Εὐϊκοηηέπιθ, 16. τὰϑὴ δὰ8. θη ΠΟΙ θιπ βοιρΠ, νου βο θᾶθη γοη ΟΡ 88. ἄδῃ 
ἙΠοσηοηὕου ΡΟΥΤΟΠΠΘΠΘΙ, 

Ψ" Παντὰ τὰ εϑνὴ ἡξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον σου κυριξε᾽ μετα 

του καταδηλου ἐστι καὶ τὸ τοῦ μυστηθιου, τι πᾶσαν αὐ γνώσεις προδχυνηδουδι καὶ 

τυποταγησονται τὴν ἀγιαν ϑέου γνῶσδει. 
Ἐκ οὐ κᾶν οἴη ον 5 8116 (Ψ 8,9), ἅϊθ πἰοιδ. ΔΙΠΘΡΌΡΙΒΟΙ 58; 5ῖ6 δ νῖο]- 

τηθ ιν" πΘΡ6π ἄθπὶ νου ΠΟ Πθὴ Θἰπη ΘΟ. οἷπο την ϑύϊβομθ Βοάθηξπησ, ΝΙοΝν Πὰν 
ψογᾶθη ἴπ Ν᾿ ΓΕ] ΙΟΒ]κοῖ δ. 8116 γ δΙ ον οὐδ ἴῃ ἀν πϑαθη 610 δηθρθίθη, βοπάθσῃ 
65 ψογᾶοῃ ἀπο 8116 χουβυλοαΐοη Εἰ κομπίπἶββα 465 Τσυνγαπθ πα 811 ἄϊο γνουβοῆϊο- 
ἄθπθη Πρ τοι ἄθυ οἴπθη ἰσυ ππ]β]οβθη ἰἰ 6. 1165 ΝΥ πθη (οεησιοὺ οὐ Πα θοποη [ν- 
Ἱκοπη ηὶβ βίο ἀπ ον γον θη, νῖ]θ ρΘ 50} } 16 θη. βύθ Ὁ : ̓Π]οιηδ πα να βοίπθη Ν᾽ Ομβέθη 
ὈΟΙΘἤχοπ, βοπάοση 8116, νοὰ ὦ ἰηρθίοη σαπὶ Δοϊδβίθη, τγογᾶθη πὴϊο Κϑππθη“ 
(7 ον. 88, 5.). 

28. ζ.ω. Πατὴρ εστι γεννητὴς γνωσεος ουσιωδους. 

ἘΠπ ΡΠ Ομον αΐον. ἴπ οἰπαϊσανθρον ΝΥ οἶδ ἰδὺ ὅδν, ἄν ἄδθῃ Τορὸβ (ὑοἐέξ 
ΟΥῖρ; δχθαρίβ, ἄθυ ρ]ϑίομ ὑγοβθα!οη Εν κοπηῦηβ μαῦ τσῖο ον. Τὴν Βονγοῖβ ἰδὲ 
ΠΥ ΘΡΡΊΘΙΟ]Ποἢ (Ὁ). Δθηαπ ἄον ΨΆΓΟΥ ὑγοβθηθ! οι δύ, ἰδὲ ἀϊθ Εὐυ]κοπππῖβ νος ἢΠππὶ 
8ῸΟΣ ὙΓΟΒΘΗ ]Π]ΟΝ; 65. ἰδὲ ΒΒ ΉΠ ΟΝ Ἰθπθπὶ δοτία: (ΟΡ Τιοροβ τχαν [γ)6ὶ (τοί ἱπὶ πίβηρ. 
Ὧϊ6 Ῥρύβοπ (δ ΠΟρῸβ ποπηΐ δὲ β ΠΘΙπιπῖβυ 1} αἷς [ὑνὶκοηπ πὶβ, ἀ18. 1α ἀατοῖ ἀὰ5 
γον ΟἸη αυνὶ ἰῷ, Πα Εὐκοηπίπϊς ἰδὲ Τϊοέ, 5ὸ ποῖβὺὲ ἀν ϑοῆη δαοῖ ἀδ8 
Τλομῦ. 1 Ιῃ Κὰρ. 10 παππΐθ οὐ ἄθῃ αίου 186 Εὐοπηΐηϊθ, ἂὰ5 ἀου Ρ. ϑῸΠη 
Ββὐδιηταῦ, 16 πθηπέ δ᾽ θη ΟΠ 80... 

99. ν᾿ ὦ. «.. Πατὴρ χάριτι ἐστιν ος ἔλξει αὐτου τὴν λογικὴν φυσιν τὴς 
εἰκόνος αὐτοῦ δεκτικὴν ἐγεννηδεν. 

Τηι (ἰδρϑηβαῖχ σὰ ἄθη ΑὙἸδηθυη τνοἰδῦ ΟΡ ΠΟ ὑγο ΗΟ δα αἴα ΤΙπέουβοιϊοᾶο 
Εἴη, αἴθ αἴθ εἴπ Βοχθίομπαπρ , ναίου"" ΘΡΒΗ]0, ΠΉ]ΟΝ τνῖθ αἰ Απβανίϊοϊςθ. ὧδε 
όβοπ, ἀὰ5 ΠΘΡθ6π, αἴθ. Εἰ]σοπη  π5 οἷο. [)6ν Βοῖη, (ον (οὐέ Τιορὸβ ἰδὲ νοι ἴῃ πὶ 
βοαθαρὶ ἄθ Ναίαι πϑοὸι ππᾶ οὐνὶθ, διι5 βοίπουι ὅθβθα. (οὐέ τὶν Δ ΠῸ. 80] 
Ψαΐον ροπαπηῦ, Ὑ7611 ον ἃἂπ5 Εσθδνπιθι α16. Ὑ ΟΡ ρυγοβθη χὰ βοΐποπι ΟΡ ΚΟ ΠΤ 6 
Θυζθαρίο, οπέβριθομομα ἄδπι ογίο: ,ω615 μὰ} ἴἴποὰ Νίβομύ (Δούξοβ Κίηδου χὰ 
νγοτάρθη“ (0. 1, 12) --- Μοῦ σα ον ἱμπθη, ποῦ ἀἰο Ναξαν, 50 μεῖβὲ δ᾽ οἴοὶ 
5δρ.6 6π0}} ἴῃν 56 Οὐνῥον ἀπᾶ πὕμηο 465 Ἡδοϊιβέοπ" (ψ 81, 6) --- πίοι 8415. οὉ [8 
Βόμπο νὸν Ναίαν νγἄτϑῃ, βοπᾶθυνι 885 απδᾶδῃ. 

Ἶ ἢ. Ψ' Ὁ" Πατὴρ αὐξανων (εἴ, 1 ὕοτ. 8, 1) ἐστῶν ὃς τοὺς νηπίους αὐξανει 

εἰς τὸ καταξιωϑηναι αὐτοὺς τὴς αγιας τριαῦος γνωσεῶως. 
Ἐππὸ Εὐ]]ἄνταιρ; ἀυοΥ ἀἴθβὶθα βδομθ. ΠῸΡ ΤιορῸβ. Βοδην Ἰτοῖποβ Ὁ δοϊβίππιξ 

(αυξησιθ), ἀἃ Θ΄ γὸη Απίδηρ ἰδῦ, Ὑγ18 ὁὲ ἰδύ, ἀπ 8165, ννὰβ ἄθπὶ αΐθι σοι ῦτε, 
(5 γαδυβοίπ ἃ]]οἷπ ΔαΒο ΠΟ Τηθη, ΘΥγὶρ Β6π ΘΙρθη δύ. (τοὺ ψὶρ ἄορ. δὰ - 
χἰομοπᾶο" ροηδπηῦ, ᾿ἱπβοΐοσι ὁ ὅ16 νὸμ ἴῃπὶ υϑοχοαρίοη " ΜΟΥ πη ἔρνγοβοι Δα 1680 
χὰ Βοίποιν ΕἸτοππ πὶβ ππ αἷο ΤΙππι παῖρθη 411 π|8} 110} σατ πα ξ πη ΠΙοἤ θη Ὑ ΟἹ ΠΚοιηπιοη- 
ποῖῦ Τὔτᾶοτε. ὅ5Ξ'ο βίπᾶ ἅϊα οι δι θ]]0ὰ. χὰ νουβίθμθη : ἡπιοῖη ΕΒ ροθοσόπον ἰδὲ 
15γ861“" (χοᾶ. 4, 99) ππᾶ ἴοῃ μᾶθ6 ϑὔπηθ δαΐσθζορθη ἀπα ρΡοβ σοπιϑομὺς (65. 1,.»). 

ἰ.ῳ.. ΓΕννήτον ἔτι τι ὑπὸ τινὸς γεννώμενον περ υἱοὸρ πὕὉπὸ πατρὸς. 

ΤΥΘΙΉΙΟἢ οὐ ἔπέου! ΟΣ ἀδβ οὔθ σι βᾶσίθ, ἀπ] Π8} ποῦ τποῖηΐ, ον ὙαὐοΡ 
μα θο. οἶπο ἀπο "ΠΟ 6. (οὔθ ἀπρογβθμ] 6) Εν Κϑηπΐηβ οσσθαρ, [2088 Ἰυρσοαρέο 
ἰδ π]ο οἷπθ σαν οὗθι ἀπρθυβὕμ! οι Τὰ ]κοπηξηΐβ, βοπᾶουπ οἷα Ὑ]ΡΚ]ΠΊΟΠ65, ἀ88 
γῸΠ οἶπθπὶ ἃπᾶγοι οὐζοαρὲ δῦ: 16π685. ἰβὸ οὐνγαβ ϑαβρβίθη 6 1165. ἀπ ἀἴθθθθ. οὔνγαβ 
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882 Ἢ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΚΟ, 

187 κῳς κϑὶ οἰδαιομβο ἰ᾿οορϑὶ λυ γαθο Ῥγβο - 9. οἰδροας, κοῖς γομδο ὥϑα 

μορθ δθ οὐ ἰγβϑι εμἰ μον, μὰθ δὸ ἐρῶν Μὲς ἐρδυο ἔραθιας, ἰδδνας ἐὰν ῥο κϑομϑ: 
Ιωας Ια Ια οα μῷς οἷς Οὐοιῶν δο. οὐ Ῥρο ΚΡ "" ὡ ...οδρβο πωϑι 

οὶ. Μὲ λοοι» ὁ ὁμδωΐ ΘΟ, ἰδώεϑο. ον εις μοΐδδο μὰς ἰϑν .μοας ἰὴ μα ου 

«9. "1 ἰδοῦν 19 ἱμῃ οὲϑ κοϑ ἰαακ ᾷς 1} 0 λβροο μϑμϑ οἱ ᾿ϑὴϑν.. ββου μγο [5 }}} 
Βο. τοὶ ἰδδις, 5 .ὅγαϑ οδνον ὐνλϑ οδοοίο οἰδδλο ΟΝ» μα οὐοδδοο [μ5) 1539) 
ρεὶθ δα 5. οἱ στον ἰὸς δ μαλαθο βϑλοο μύλον, ἰλακαλο ἰμυδλο λϑϑο ἢ’) 
οον ἰῷ οο. μαγαθς βϑλο ἰκτςς λαμ δι Πγ μὰς μὸ τον οἱ μας 15} 

αμο μβμυΐ ὁοιο κυλϑρθ οἱα ας οιοδιΐ μγ μοὶ μμυΐ οοιο εἰδμε5 οἷο. ομβδαϑο 

μωο βοὰν, οοιϑ μοι ξθ μα θαυ) νοι το ιιςς ο) 

ολοοΐν. 15. οοιοδ ΐ ἰοῦ ἰμβο ἐμοῦ μοι τ 55. δας, (ὧν 159 ὁμῦωο 

αὔϑιδαν ἰδοεθ ροβνϑο υμβν οκο ἰϊρςοο ἐμάκν Νυΐρμαλιο. οὐἱααυλθο : δυβοοδοο 
ἰϑα οἱ "μα, ἰ5ἰ ϑιοδνΐ αϑνλ5 οϑο ας ἰδδι5 μεμα [3}} οιμὶϑ 

ἰοῦ" ὦ οος μα. ομααδυσο Νιβοοδοο [3 δ μῶν, ομδοοβν.. 15 Μ{ . βυλδς 

ομϑΣ ἰϑάθ ὧδ νοῦσοι. αγαοΣ ᾿υοο μ5ἰ} πο ἰξβιων ὁμοῦ. ἰοομν εἶδϑδο 

υἱῶν. ὡς ἰοο δεν ας οομϑ τωϑὶ οἰ κλθιδο, ἰμ5) ονα δ» ὁμδοὶν ὁ αἱ 

15]}} οιμοῖὶβ τῶνδ δ 9 »ῶς μοι οἰμϑν οἱοονδαν, ὁμδωΐγ . ἰϑαῦνοι, ἰσομν Ὁ ρο ῥο 

ϑο μρας ανρ ἐμαθοος, οἡνα 9.5.0 οὐ ον. 55 σοὶ ἐμϑὲ . οο᾽ δορὰν 

188 κα... ΜρλλοΣ ἰλολῃν γοῦν. τ κθ κυλνπ οο δωβαθο μὲ μι ... Ὁ ϑῆο ον μα 

δι κ᾿ δα ο ἰδ... μας ἴομας τον μλθοκ ᾿ς τῷ ὡνοσ βοαι 

᾿ Θιλα κου ὁ ὃς ἀϑο ἰοῖν σον. οιασςδαθς κ᾿. Ὁ μϑ τ μοὶ τῆϑῦ Βαὸ. 15 

μῶν αθ ρου οἱ οἰμμα ὁμοῦ, κΘ μᾶς ο μαγαο υὐοὐγ οἱ (μος 

νοοῖ ἰδϑ μὰς 539) ὧΣ μβολδϑ ἰα ον» πὶ δοο.. δλορο ον} μεδα9) 

«δά ΚΡ ς μ ρνσμθ οἷο σϑου . μασι ἐκ ρλθ μὰ» οοὴ ἰῥοιασν, λαγαρ 

ὑϑιασςδαθ, κῶς αϑὺ υϑοίδονι  μααυο δον γ μα» οἰμθας ἢ" «οἱ μϑὸ "νος 

ον ν ϑοίδ ὦ. «τῷ. λαλυ 9. [6.4.5. δὸ τ. βϑρο μαῦρο ὅδ ς ἰοδνν 

τ ρα κὅμο βόχουος ὡς οὗμοο ἰδ ἢ ρος. ἰοοδν Ὅσο. πᾶ 
«ον τἰίαβμον μου κοΐ κυλνθυ κὸ μεὅαθυ μῶν αθ θοῦ ἰμο ἐϑ ον τς ῥομϑο οὉ 
ομαῶνοϑ οἵδ ϑὐο. δ. να 5 Ὁ Μν καὶΐ τβασρο 5139 ον. τμνό 

οδοδν 9. ὁβοος δ ῥλο τα δα λον μι Ν οι» καὶ Ομ σις, ραὐγδδο ομΩ. 
αϑὰς δοῦν, πΈϑλν σοι εἰδαο Νὰ. μα» μωυΐο δι μα: ον ̓ϑια ων ο τον δυο 

Νῶοβμο .5 «ἰαμας μὰν οο᾽ οὐοοὶ ἐπ ον. ἰοῦ «ὐογα 5.150 θ᾽ -οοιοδν. 

ον νὰ οἰοδαν οὐδονθ αὐ ΟΝ 90. λλοο . [λα 4.5.5} μοῦ, Β. υὐν 90) 
90) οἷο γϑ "ϑαθοο μβϑδ θοῦ ομεῷ δο θαυ ἱβϑιὰ ἐγ οὔδαῦ «ῷ δ) ἱδϑᾶ,μα {}|9 

ἰαῦγο ϑδου 'αμο νου [Ὸ κϑὰ βὸ ἰδροο φοῖν. ΝΑΩΣ ὥδμοον φομδϑν τνϑ 
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Βα δ: 1 6116 5. Ὑγῖο ἴθημ68, ὑγῖ]θ ἴῃ ὈΠΒΓΘΙ τ] ΒΟ]. ΘΠ  ΘΡμΑ] πίββοη ἄθυ βο]π, ἄν 
γοπὶ θεν βἰδπιας, παν ἀαΡ θ6ὶ τπ8 Ζοῖδ ππα ατθηζο απ ὍΘ Ο,Β61 (ρευμκ ἀν 
Τιοῖθαυ Βοὶ ΟΥσθη 65) Πουυβοῆθη, ἀοτὲ ἀδρόρθῃ 811605. δυνὶρ δῦ, εἶπθ ἀπρορυθηχίρ 
Ῥουβομ νὴ 66. ΔΠΠ ΓΙ. 

55. ἰ. ν. Ποιητον ἔστι τι Ὁπὸ τινος πεποιήμενον ὥσπερ ἢ κτισιᾳ ὑπὸ κτιστου. 

ΤτΘΙΗΪΟΩ οΥἸε τ ον α1ὸ Αὐιβάνμοϊκο Ψαθον ἀπα Βομδρ εν ἀπά 1Πρὸ | Ὑ ουβομίοᾶθη- 
μοῖ. Πὲβ (Ἰδιηδομίθ τῦῖθ ὅ885. γσθαρέθ ἰζουητηθη θοῖθ νὸὰ οἷπον ΤΙ ΒΒ ΟΠ6. ΠΟΥ, 
85 Εἰσσθαρίο βἰαπιπιῦ ἀὰ5 ἀον Ναίαν, (ἀ9 οποία ἀαραρθη ἰδὲ στο ἀθη Ἰ Π]Θη 
Ὧθ5 οι ὔρτουβ δὰ8. πὶ ΝΙΟΙΐ5 πουνουρογεΐδπ, 841165 ἀρ6᾽ ἰδὲ νοῦ (οἰ. Ὠΐ6 
ΟἸΘΙ Ομ μ ον ἀθ85. Ντηθηβ σου υϊυρέ ποι α16 (ΘΙ οἷν ἄδν Τίηρσο; ἄθηη Οοἱέ πὶν 
Βοῖθπα ραπαπηῦ ἀπ ἀδ8 (ἀοβομδρ δῦ 8π0}} βοίθμα πϑο]ᾶ θη] 65. ρονγοτᾶθη ἰδὲ, Βοὶ 
(οὐὐ ἔροΠ οἢ οὴ]ῦ ἀν Αὐβάγαοϊς πιομῦ χα θοὶ ὑη8, Βοπᾶθυη Οὗπο Ζοῖδ απα σθηζο. 
Τ).6ν βομη ἦδ5 Κα ἀπβέ]ουβ πᾶ (85 Β11Δ, ἀἃ8. δ᾽ Βοι , Ππαῦοπ πίομὲ ἀϊοςοῖυθ Ναίαν 
-- ἀδροὶ ἰδὲ χὰ βοδοβίοη, ἀδ} 1π αϊθβοηὶ ΕΔ116 “οὶ ἀπᾶ 5 ΟἹ ἴῃ Βοίγβμομὶ Ἰζοιητηθη. 

88. [0.ν. Ὁ. δπῃ ἀ186 Κοίου βο6 ΤΠ ΠΥ ΒΘ. 610 τηὶῦ ἴῃσοτα Θρίσο. 'π θη 
σοι! μθη. (ἀμ θἰ πη πῖββαιι. δα μὔσου ]Ρα βαρὺ ΟΡ ἱπὶ ΕΙροπᾶθῃ: 

των Χ.. τηι λογικην φυσὲει μηκέτι ἐν πολλαῖς διαιροραις οραται τοτὲ καὶ πανταὰ 
δι’ αὐτου τῶι τῆς αληϑειας πάτρι Ὁποταγησεται. 

γουη 16 ΠῚ Θυβοθθ ἴῃ ἀον Ποῖτα ἴδον Ἐν, δυϊηῦνλθη --ο ἄθυ οἷἶπο ἴῃ η 
πἰομὸ ππϑὴν οἷπ ΟΘβοιδρί πϑηπί, ἀον μάνα ἰδ ππθ]ι" βθῖπθ ΝΘ β ΙΒ] οἷ Ἰνοβέν οἰ οῦ, 
Ὑ6 μη ἄδσ Ποϊκοίϊβιπαβ ππᾶ πᾶν ἸΡΡ]Θ σοι. δα Πὔτϑη ---, ἄδπη, 8πὶ ᾿πρϑύου. 'Ραρὸ 
ἅν ΟΥΘΠθαγαπρ πῃ ΝΥ ΕἸ ρου ομῦ, πῖσα οΥ οὐ καπηῦ γορᾶθη 818 ΗΟ ἀμ 815 
(οὐδοββοόμη, βοῖποι" Οοὐΐμοῖν πϑοὸ νοὶ Ἐλγ ρίας ΠΡ, 566} ΜΓΟΠΒΟ ἢ ποῖ ἰπ- 
ἴο]ϑα ἄθὺ ενωσιρ, 66. Ναίασθῃ δἰπβ ἴπ (δοιῦ. δὰ) Απροίπηρ ἀπὰ ἴπ δον. 
Τδπη νου θη ἀατοῖμ ἴππ 4116 ὙΥ Θβθη 1ῃ νο]]Π]κοπητηπον Τὺ ]ςοηπ ἔπ 51. πἀπίου ἄδῃ 
Ὑ ΘΠ θη ψαῦον θΘαρθη, θυ τθηπθηα, 448 (Τοὐἐ πϊοῖξ δι απδᾶθη μοὶ ΟἿ», ψαῦον ἰδὲ 
να Β6Ὶ 8116ὸη Ὑ υπαμ νγθβθι, βοπᾶθυη ἀδβ (Ἰ, τι βοῖπορ (οε μοὶ γοαὶ γαΐον 
οΥίρ' ρασθαρὺ δῦ, ὑπαὶ βοῖπο θη βο οὐ 510}} οὶ ἰἤρου ΒΠΔαηρ ταϊῦ ἄδπὶ ΤΟΡῸΞ 
οὐδ νογοϊπῖρίος σὰ οἴποπι ϑοιπο, πϑὸ}} ἄσπι ὙΠ] η (7 ΌΒ] 6 8116η}) ἅδς ψαΐους ἀπᾶ 
Ὧ65 (Ἰοἰβίοβ. 885 ἰδὲ τηϑῖπ ΠΙΘΡῸΣ ΒΌμη, ἂπ ἄθιη ἴοἷ ὙΥ ΟΒΙΡΟΙΆΠοπ. μαθὸς. 8 
ΘΕ} δὰ ἀἶδ ΜΙ πβομμοῖὲ 465 ΞΟΠ η65. νου που] ]οη 6. πη οἢ 7 αἴθ πδοὴ ἀδν Ηδν]0}- 
οἷν, αἴθ 10} »ὲὶ ἀϊν παξξθ, 8 αἴ6 76] νὰν (70}ι. 17, 2), ἄλβ. ραθὲ δαῦ ἄϊο 

Οοὐΐποῖε 65 ομποα. Παπιὰ τυρὶ 41165. ἀστοῖ ἢ] 510} ἄθπὶ δέου ἄθν Ὑ ΔΒ μοῖς 
ἘΠ ΟΡ ΟΡ Ὅπ ἀπ οὐ εν οὐἰγαπηῦ Θθ. 418 ἀοΣ ΒΟ η πβο ἢ βοίπον ΟΕ ΈΒαΙΕ ππᾶ 
ΠΒΟΙ βοίποι ΝΙΟπβομ οἶδ, πὶ γο!]Π]οτασιο πο: πη ονγίρθι" Ὑ Θνοἰ πἰραηρ,, 

84. ἰ. τ... «.] 16 ῖν ἀδ8. Απροϊὰ ἄο5 Εγθοβ, ἀὰ5 ἄθῃ , ΗΠ ρθη ἴπ θη 

Τὐομέο" ἴπ ἄἀϊδβοπι Πϑθοι σὰ 611 τὶν, οὐ α]ΐθη, 18. 6 Αὐῇδυββοϊαηρ' ἅϊς 811ρὸ- 
τηθῖη8 Ψο]]θπάπηρ Ὀνπρὺ απ υνῖν ἷπ ἀθι" Τὺ ]οππ 8. ἀα 5. γο]] Κουιμῖοπο ΒΔ 65 
Βοδρίουβ ογᾶθῃ, βαρὺ ΟΣ ἵπὶ ΒΟ οπᾶσα: 

“΄ὰ τὴ τῶν ἐντολῶν γρησκειας ἐνὄυει ἡμὰς ὁ θεὸς τὴν τη καϑαροτητὸος αὐτου 
σφραγιδο, τὴν δὲ του ἀγιου πνευματὸρ αὐτοῦ ἀποχαλυψει τὴν ἀαληϑινην αὐτου εἰκονο 
τελεσιουργει. 

ΑἸ58ο χαθιθὺ ΒΌ1]0ὰ ττῖν 16 Θοθοίο ον 116 π, ἄδπη Ὀοἰκοιησιοη. τυρὶ ἄ88. ΒΙΟΡῸΙ 
ἄν Ἐοίπμοῖῦ ἱπὶ Τηπθυθη. ΠΘΉΒΟΙ. Ἰζοπητηΐ 815 ΕῸ] 56 ΟΥ̓ ΘΠ ΡΑσ αμρ' ἄορ ΕΡΙτΘΠμ ἐπ Ὶ5 
ἄσχοι ἄρῃ (ἰοἰδὺ, ἴπὶ Τὐομύραηχ θοῖῃ οροῦ, ἀδνααβ ρϑυγίημοη ὙΠ ΒΟΙΠΟῚ ΗΪΘΙ, 
ῬρδΊ 10} ἴῃ ΘΠ δ πη ηἷ8 πὰ" (εν αἰνίγματι 1 Οὐ, 18, 12}, 1ΡΡ ᾺΠΊΒ]058, νγϑημ δ6}} ΠΟΟΙῚ 
πΐοι νο]]απαθίο Εα κα πη 18. 

«᾽ν Εν τὴι ϑεῶώριαι τὴς θεοῦ ἐντολῶν ὥρησκειχα αἰ ἀγιαι δυνάμεις 

κακίας ἡμὰς καθαριξουσι τὲ καὶ ἀπαϑεις ἡμὰς ποιουσιν" ἐν δὲ τῶν τυσεο" δ εώριαι 

καὶ τοῖς περι του ὅξιου λόγοις ἀγνοίας ἡμᾶς ελευδερουσι καὶ σοφους καὶ γνωστικους 
ἡμὰς παριστασιν,. 

18)" 

88} 



884  ἘΠΑΝΚΕΝΠΕΠΌ, 

ἰωϑ ὡὸ τῶν ἰαινιμμασ μὰν μιλοῦ ανοο :35 Ἀὰ. βαδΣ θὲ5 δι 

ΘΟ; τἰοῖδαν οὐδορς αὐ μοὶ ἰγοι Δ λροο : οιγαξιν. οἷα. βοῦ βοᾶυ, ἔαλο και 

αᾶβο δὰ θιο ϑομαϑ5 ασσι] «ον! τἰδῶρς ροβνο Ῥμο ὦ ολαδλλθις ὑδϑγϑ 

158}}} ἰξϑιϑο 9 [1δ1}» ᾿ραϑαλβθ ὡῶῦξϑ ἰἰαοϊαογ κα «θδο «νι, αὲ .ἰΔ6.4.5) 

Αἰθλς ννὰα δου ΒΝ ἰοῦ ων κ5 τίο ΝΣ, 58 ὁ], ἢ. ἰκϑονς οϑν 
“ς ΔΑ οῦο ᾿ούοιο (9) ἕο. ὩἌοο ας, 15|150 δὴ) κῶνοι ὁ "κἐ ν᾿. ἡομο ὡς. 

κϑαδϑ ὅλο οἱ ἔχθος νον 3Νὸ ὡ ἰ 9]. δα να δ Ὁ} ἢ» 
μεδαθ κεόσν τὐονΐν σι μαῦρο ϑ'Νου μυυοῦ βοαρας μραθοο 690) ||ογ ομα 
τοξο ὁ 55) [νὸς «Ἀρρ οκ ἴα χὰ. «σοι ΠΠ᾿Π ᾿ οὐ ὡοδν βὰν δι οδϑοϑο 

ἐν " ἰοῶν υυΣ ἰρδαθι ϑοΐδλαν μον ον ὑαδια ὁ ἰαν, ςοῦα. οϑιοῦν, 53.Ν 95 
τῶϑῦ οοιαδιονγ χὰ ὡὺδο 9 βιραδΣ ὠϑίος κι.» μάοο 50» μιαυΐο 
Ιβοων Ὅλο λοις ὯΔ. τόμββολθς οθρπ δ οοὶ μ. μιθλϑθ δο κὰν ἐμοὶ νοΐο. μας 

μι ὧδ᾽ οὶ ς3.59 ιϑομβδιάα δα μμυΐ μκ5 (ἰο τ μα ραν. ὗϑλλαλο ΠῚ «το. 9}. 

ας 5 ἰμο ἴων 5. καϑῦ ρ»οδαυ ϑοὼ δος .ϑούδῶ Δ" μον 

3, κακῶς. κυνμαϑ οἷο .5.. δ ἱδα ὁ ασρθιδϑο ἰο . τὰ οὐ να ὁ εἰ Ναοο 

ἰομνς. .1λοὶο ονδιλγ δ᾽ σα ἐυἱ θα  ἐλοοΣ μας κὔλσδδλοΣ νυ κϑοϑδλο 

Ἰμρσσλδν λα θα μα τι μας [5 ἀ καθ μβγ ον τἰμῳς 9) ολοδναθο. ὁμδμ δὰ. 

«οϑδα μμοΐο Ὡς τβοορας ἰμὰθ ϑοομ οὐὐδὺ τσὶ νοΐ «δά θοο ἰϑνον υϑοδο ον 

λοις, ἱμὰς ιοομ Ἀς οὗν ταν ᾿ομ. οὐὐ ἰδῶ μα ὁ 9} μοι ΘῈ. 

.ἸΘ 3. (ϑυϑόγοι μὸν. οδιοὶ . συ» ἰβδα μα ἰονς ΘΔ Δλο Μὲ ἔμος ον οὐδονλο 

οιλϑομεθ ὡ οἱ μοί ὦ; οἱ ἰδ ὡ οὖς ᾿κῳ ἰωϑρϑὺ μὰς σον Οἰθμαο [16 

μμ  Σ. ὁμαλῦο οοοδ ἱ ,9. «οναλόγοι ὧδ. δ) Ῥλαλο [δ ξ5 οον Ἐξ. ἔξει 9) 

εἰβέαλαϑι [δα θϑ ς Ὁ ρας ἰμῳς 9) ἰμολλυοο [γοιὸ ἰδος ὁ) ̓οσοᾶ δ οοἱ 15οὐ δον ϑοςθ 
18" βόνανο ἐιούδυλο ὠάαχιτν οὗν τ Ν᾿ ϑο [6 ο.5. Ναὶ οὖν μον, ἐμοὶ μα ϑλϑο μος θ5 

ἰτοι βθοο,. βιαλο ᾿ ριρβο. 'δὼ ὦ πιύῃ. ἰἰανιοδοο [αϑϑνς, ἴμας δοο λλλλαθο 

"ας ΔΒ ὯΣ ἰϑοοο λιν, ἰβαχο ἰϑνόνϑο τιοϑναθο μρυΐο ἐϑηδῶο τὺ 
ομοεθαθ, ὁμδωὶ μμαϑον οομν, ὁ διβλαῖο δα» ΑΡ.καῶν μορμο ἰομοδ 

ελόμδο μοδϑιϑν [κὰν αλὸ κοῖς) οδαδῦ ον, το δου Κκοῦ οὗν οι ον εἰ Βαϑ5.) 
Ὁ] ἰϑίο ϑλθθο μος ἰυυδοὶ μὲ μὴ) ρον οὐ ολμῶν υϑοὶ ᾿ς αϑν φομϑ) οἱ «οἱ; 

ἰδοδθ δὸ ἐραϑιϑν βμιμαθοῦ χα. ολορνο, . οἱ 6.9} αϑ.ο ἰμθαϑ ρϑμαδϑο οὐ] οοβ»"}}} 
νοἱ ᾿ἰλακοθν δι οἶος τὐ ρας Νυβ ϑἷγ ΟΣ ἐο ται μαγαοῦ σοῦ μαϑῦςς 90) "" 
οὗ . σα α5 μϑα  ᾿Δδϑθον οἷο “νυ ἰμοα, μίο : οὶ μον ὡς. μοί μον ἐμβοὶ) 

9ἰο βιϑοιῦ . κῶς 60} ρορο ἐκ  ,ροῦ οοϊβ ἔμνων βασϑιν ἰμθαθ οοιοδοΐν Ἀα. 
δ ῥὸν ἰδβολο ὼς αν ἀῷ οοδωϊο,. μαγαου υοΐ το ρων σας κοϑὶ κὸν 

δδαυμονς, λον ὡθ ΘΟ» ομυοῦ χὰ. ἰο οἰμος ὧς μοὶ ἱμθαθ μὰς -οιοδοὶ οἰδθο 



ΕΌΛΟΠΙΠΒ ῬΟΝΤΙΟΌΒ, 885 

Ζντθιθυῖοὶ τηϑοιῦ Γ᾽ ὍΠ|8. ΠΟΥ Πᾶν, ΤΠ πΠ18], ὑγοὰῃ τὶν ἀϊθ Θδθοΐα τνῖθ 65 ἄϊδ 
(Θ θο  Ἰρ τοῖς. νου]ατιρὲ, ον ἐΠ]16π, ὑσὰβ ἀδηπ ἀἴ8. ΠΟΙ] σθαι. ἘΠΠρΡ6] ἢ ἀπθ ἔπη ππὶ ῸΠ8 
γὸν 6πὶ συ ναϊη ἄρ Πέπηοποι χὰ θα μσοι πᾶ απ 5186 ἀπτο ἀἴ6868 Ηδ]ΐθη 
ον (ἰδροίθ βοίθναονν ψγουάθῃ σὰν Οὀνίμπαηρ ἄθ5. ΤΘΏΘηΒ (Ὁ), 50 ρίπρ 68. μοὶ 
ἹΚοσηθ] 8, Ὑγθροι Βοῖπ65 Εδβύθῃβ πα Βούθηβ πηᾶ βοίηον ΑἸιηοβθη, ἀμ οὶ 8116 η 
ἨΘΠΊρΠ. 

ὅθ. «ὦ. ν. 00 πεποιημενος ἐγκαταπαιξεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀγγελων αὐτου εστιν 
ἰσῶβ ο4 τῆς κινησεῶβ ἤρξατο ἐν τῶι πρῶτον ὁρῶν τῆς καπιῶβ ἐπιβηναι καὶ διὰ τουτὸ 
ἀρχὴ πλασματῶν κυρίου εχρηματιδεν. 

Εν οὐϊδαύονὺ ἀϊθ γα βο] πα θη ΑἸΙΘΡΌσ θα. πὶ ποῖ Ηΐο;: (40,4) ἄρον ἀϊθ ὃσ 
510}. πΙΟΠ ραπΖ Κατ 158; ἄθηη 5βῖ6 ΠΒΌθι Ἰγοῖπα γουη πη ρθ Β ΘΙ ΘΠ Ό]σ6. ἀπ ον- 
ΒΘ θοι τοῖα Β118, ππέον ἀοτη τπᾶπ 510} δἔνγαβ ἀθηίτοι Κὔπηΐθ, βἰθ βἰηᾶᾷ δπᾶνον ἀνὰ 
815. αἴθ ᾿πβρίτ!ουύοι ΠΟ ΠΙροι ΒΟΙΡῬοπ, ὙἹΘΙ]οἰο]ν 1δὺ θ᾽ Βαΐδη ροιποίηξ, ἄον ἀϊδ 
Βονθριηρ σὰπὶ Βὄβοπ ροροη ἀἴ6 Νεῖαν Ὀθράμη, αἴθ νοτὰ ΒΟΒΌΡΙΟΣ ροβοίσέθη 
ατομθθη ἀρουῦραὺ ἀηᾶ (65}}8}0 ὅν Εγνβί Ὧν (ἀθβοῃῦρίο ἀούίθβ ροπαπηῦ τῦῖτα, 
γγ0}] ον ππξον Δ]10η (ἀοβο ῦρἔοι, ἀἴο βίοι. ἀαροῖ οἷρποη ὙΥΠ]]Θὴ ἴῃ Τυγτέατη πᾷ ἄρῃ 
Ὀὔβοῃ [μ᾽ ἀθηβο ἔθη νου θη, (6 ουδίθ β ΒΘ ῃ. δ, 

87. .Α.. Ψ-"  σπερ δι γερίνον τυπῶν | γροομματῶν πετοντοι τὴν γ7οαφην {1}. 

ἐπισταμεναι ουτῶρ οἱ δαίμονες λογους τῆς ϑεοσεβειὰς προφερουσιν τὴν ϑεοσεβειῶν οὔ 
ψιγνωσκοντες. 

Οδδὰ πιᾶμηΐο οὐ πη5, ἀὰβ τὴ νὸμ ἀδμη, Ὑγὰβ αἴθ ἘΠΡ6Ι] δὴ ππ8 ἰἄξθη, (ἴῃ 
ΟἸΘμ αΡαπρθη οἷο.) πολ ΡΥ] Θη, ΘΙ ὑσασπῦ ΟΣ πη5, ἅδθ ΜΠ πὴβ πἰομὲ γοη 
ἅδη Πδἥτηοποη δι ρθη. Ἰά55θη, 56]}}5} ὑγθηῃ 5186 ΒΟΒΥ  ονγουῦθ ἴπὶ Οἰδβρυξοι ταὶ ππ8 
ΘῈ ΙΠσθα Ο6Ρ ππβ πὶ ϑαδηίσθη. ΒαρροΙθσθη, ΠΘηΠ δἰ6. γουβίθῃθη 816 ΟΣ 
πἰομὺ σϑομῦ, ὙΜῸ1] πὰρ α16, 16 416 ἀϑυοΐθ Πιδ]ΐθη, ἄδ8 γουτηῦσοη. Ὧϊ6 Τδιμοποη 
ΒΟΒΏΔΡΡΘΩ Θὔνγαβ δπῇ, Ὑγ6 0} (ἷ6 ΒΟΠΣΙΡΡ σΘ]θεθη πα, ἀπ παι βγουβέθμθη. 68 ρϑιᾶβ 
1πτογὴ ἰυνυγϑῖη, οἰπη6 ἄθη 5΄ππη (ον (οθοθ (ον ΕἸ πη ρ τοῖν σὰ ἔδββθη, Ξὸο ἡ Π 6 
ϑαΐδη. [πὶ πιο ταϊὐ ἄοτη ον ἴπῃ οί ρθη τ ἄθπι .,65 βύθῃδ βϑβομυθ θη : ΟΣ 
Ὑγτα βοίπθῃ ἘΠρΡ6]π ἀθδι αν ὈΘ δ] Θὰ“ (6. 4. 6) οὔπιθ, τνῖ6 οἶποι γὸπ ἄθη ΓΘ ΡΘΡα 
βαρ, (885 ἴπ ἀ6ν βουν 506116 Ἐ]ρομθ σὰ νουβίθμθη: αι} Οἐέουη πᾷ ΒΆΒ111ΒΊτθη 
αίσϑὺ ἀὰ ἐγοίθη" (ψ 91,19), Παλπι, γθηῃ αἴθ Πξβηοπθπ 50 τηῖϊξ πὴ5 τοᾶθῃ ΟδΡ 
τΠ8 Βοηβένγιο (ἀϑαδηϊτοη, 815 γάσοπ δἰθ ἂπβ (ον ΒΟ Ρέ, Ζαβιβέθσι, ὑγ0116π πῦῖσ 
1πβπθη πίοι ἔο]ρθι, βομάθυη ῸΠ8 σαμβοηβῦ 50] θαμῃῖρ ὈΘΚσοῦσοη. πἀπᾶ Βοίθη; ὑγοππ 
68 ΤΡῸΡ' 781, ΨΟΥΒΟ ποὺ 65, ὯΙ 65. οαῦο ΕΠΩρΡΟΌΌηρ,, ὨΪοῖ θὲ 65. Παρϑὶ ᾿Ό]]6 
ὙΥΙ" 16 Τ πάθη, ἴῃ ἅθι Ὧπ8 δ5 Ζι να ροβαρὺ τ]ρᾶ, Ὑγ0}] Ῥυαἴθη, τί 65. ὅθν Β]ρ'. 
Απδομῖπβ ἰϑύ. 

88, ψ" Κλινῃ κοιμώμενου ἔστι νεχρῶδις τοῦ σώματος ἢ αγαϑῶν ϑεληματι εν 

τῶι ανϑρώπῶι τὴν εν Χ΄. ἀγνειαν ἀποτελεῖ. 
ἘπκΙδστπρ ἀν ΒΟ Εν β:6 116 Τππο, 10, 944. Πὸ᾽ Αὐδᾶάγνυοϊῖς Βοὺξε Ὀοάοαΐας ἄϊο 

ΑΒεδξαπρ ἀθ5. Πμοῖθ68, θὺ βῖο! πίον νοι βο πα] Πιθτι Τι οἱ α θηβοδίθομ ουρόροι 1ᾶβέ. 
» Τοῦ ϑὰρο (]16οΡ δυΐ Εγᾶθῃ, ΤΠηχασμὺ οἷο, ((0]. 8,0). ,ΔΠῸ ραΐορ ΑΡβίομο" 
Ὀοσϑι μηδὲ ἄθη, (6. πιομὺ ρον ρθη. ψῸῖ ἸΘΠΊ81 ΘΠ ἄοτοιη Οὐδ σοι 6. ΒΟμιν βοῃ 
68 ΤΘΙΡ085, βοπάορη 001] οὐ ὮΠΟΙ αἷ6 ΠΟΙΒΟΠ]Π]ΊΟΙΙοα Τήϊβίο, ἅϊα δῦ αϊθ ΕΠοπιθηίδ 
ΖῸΡ ΠΟ Κρ ῃμ, οὐπδῦθη ἰδῦ, α16 Πθραηροη ἀ6ν ΟἸΙοᾶον. ἐδέει. Ὥϊ686 Αρέδίπηρ (68 
ΕἸ ΘΙβοῖο5. τίσει, ἴπ τππ8 Ἰζοαβο οἱ ἴῃ ΟἸη". δὰ Τ610 ἀπ Ξ6616  σαρ]οίοι. [ζθαβοὶ- χβοΣ 
πεῖδ απ Τρ αΠΟμΙτοῖ , ἀἴο πἰομὺ α16 Ταρομᾶ ὑπαὶ ὅ16 Τύίορα ΟἾν, 415. 1ῃν Ζ16] 
οΡαβέ, ἰδὲ πιοιῦὺβ τγοῦῦ; ΟἀΟΞ ΠΑ], τα ἀθν οἷπα ᾿Ἰπνγορ ΘΠΟΠΊπ0η τπὶ αν πτο 
βΘ]αββοη" (1πιο. 17, 94}; 416. τγοΐβοῃ σπηργϑπθη ὑρθίθπ δἱη τπιπα 616 ἐν] οὔθ βύθμοη 
ουβίαντὺ (εν ἐκστασει) γον ὅν ΒΡΘα  Καπηον ἀπα ΕἸΟΡ ἔθη δὲ ἀν ΤΡο, 

8 ἩΗ Δ. γεννησις ἐστι πρωτοτόκια τοῦ καινοῦ κοσμοῦ, 

Ἐν ουκιᾶνε, ψγὰβ δὴ ΟἿν,, ὅθν Αρϑυοθ ἀπβηὸ8 ΟΘΒΟ ΙΒ] Ομ, ἴῃ ΕΊΘΙ ΒΟ 
Αυπαπάϊπαροι ἃ. 1(. 68. ἃ. ἩΠῖεθ. τὰ σΟυϊπροη. ΡῬΆΠΟΙΟρ.-Ἰἠξέον. ΚΙ. Ν. Ἐν Βαπὰ 18,5, 48 



880 Ὑν ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἰμβαϑιγ ομυοῦ δ ῥϑο. βμὼ ἰδῦδο ιοϑυξι οι οἷο, 655. ἰμβαϑ. ἰδῦλο ὰθ ὁο ῥλλμαθο 
ϑλαθι δι ν νρΑϑὴΣ αΡον μραβιϑν ἰμλλαλο βνα! ὀμπν [λορϑας ὀμδο μὰς ἔχοις 55 
μοιοθδναθοο . αν μὸν ἡϊῳς  ομμαο λας καυμπὺ ομοδνλο, ᾿ς ὁμδυὶ βάλαθον 
ἐιϑουἑ ἰδαδο ἰϑῖῶν ον γου. υδὲγ «ϑοβνθιϑοῦν ὁ ΟΣ 59. οἱο] ἐὰ εἰ τῶν 15 φ5 μῶδο 
ΚΑ 5 Ὶ κυνῶν ν Ἐμοὶ θοῶς α 9 μιϑα ὁ ον ὁμδυὶ ὐ)ο. ον ἦν σον. ἰοοὶ μλάιθο κϑὶ 
οδνϑνοι Ἀν Μὲς δι ραῦμν Θοηἱ ἰδονθο ἰοιδν Ἀν μας οἷν ν οβαδν ἰθι ον μϑυδδν 
ομ5} Ιυϑεςα. ομμλο, ορϑλοὶς ὄὁμβλθνοο δα, ὀβλϑαν χοῦς οἰνδῦ ὁμδοΐν 

τϑοὴ βκαμαϑατν [κϑ 9] “τ μδο βκαχις οοῦνο 5915} ἱκαίο υἰμλογο κροῖς ὡκο ὸο τοΣ 
ἰδυασαδθ ἰδῶ ΜΘ ὁο βακαλο αι, μο) μὸν μαι Οβϑω ὡὸ μαθο ᾿μυ (ϑοβνο 
᾿αλ ἐμοΝ δὰ ομβανς (Θἰο ομανι κλὰ ἰο υομ ἔσω μάλθ κω «οὐ ἰκθοι., ποιαοὶν 
ΟΣ ὁμεξδι Οβμλο (αθ; ἰδ ὁ) ἰδάλους ἰϑαδϑι δον ἰνϑας ἰλαιουβο ς τοῦθ ΑΘϑΣ 
᾿ϑϑηαθ α9.0) ἰδαύμκαων ἰμβοῦ ᾿ιϑμϑΣ κῶνον ἴα να τοῦ. πα ϑ Μίμω, 

βάθος λϑο «οἷο οβο ὁμδι βου. ᾿αλῶς 5. .3ϑϑο νος 

ἰδιθο μκθ γϑ ον; Ἐν δ᾽ ᾿ϑϑνλλάσοο τι ϑλον εἰ ον τοι κθ δυΐνος ἰαλθοο οιδονϑας 
οοι ὧοΣ μρας Παλαιο τ εἰβδδυο δὼ ὁμδοιν το) ἰβλαα 

οαϑαο ἰὸς ἰός. ἰοροςς δ. ΔΜωίμρο ἰϑύααϑο τῶϑα οὔδοῦ οοὐοσδον 
ϑαυλο οϑ᾽. μγ53) ορϑ μθο (69. δῷ ν ἰδλο ἰβαλουμλο κὸς, ἰγο) «ούθον. 
δο Ὁ Μμβαον» μῶν, ἰὸς, ἐμ δ ας. οἷο [δον θ.. μοὶ ἰομαο 

ἄμ ῥ᾽ δυο ΤΡ Ἀδ ἰϑομοο [δῶν ἴὕομεο ϑοβοναλλνο οι} οϑνϑιϑα ϑοϑο 

ΜΝ, αν,  ὡοοδυ μα»; ὀθον κὸν. ὁμιῥνι. «κῶνοι νοὶ Ι5;ῃμεο μι ο 

ὧῶΣ ομὔιοῦνοδο « ἰπς ΘΟ. οδαν. ἰμὼ εἀιως ο ας λοο οἷς ἰκπϑ. 
ἤηιαν ἰυδοὶ ϑομβίο δ λοο Νίνον. βϑοβνα δος μα ἡ μα» ὥορϑο μου [μα ουθοο 
εἸαμθοῦ ομϑοο οἰδϑις, ἐσ σασθαι μα βοὸς Βοος αν. ..5..9)}} μὰ 
ἈΝ βροο ἐμιος ϑοβϑιροδον ἱμὸν λον εἰν ὀρϑθμο αὐονος ἰδομς, ὀΐνοον άβϑοο 
Μμῖωο ΝΑ Αὐο : ᾿ϑιοιθο (9.0) ὁ βαῦ «ϑοομν ον ον βμθδ. ἀν ομθοο 
«ον ἐμὲ τ ϑὲν  αυμθαλουςς ὁμδωΐ βμμαλον οὐνοδναθο .οὐλο ᾿αϑὴν 9 «θὰ 

Ῥτϑ δι οοῖις 9. μοὶ ον οἱ Οβϑαλο σοδο» δι τ ρϑνομθ ορϑ Ομ ρος 
190" Θιξοϑα; Ὡὸς ἰλαιθα,ου, Οἤ αλας, ἰΝυγαθαῦϑασν ὁμανς, Ὡς, ἐπ ὶδος, οιολοιοὲ μῸ 
ΙΒ ἰδϑίμαϑὺ κοΐ μας ᾿ς ᾿ρῦμβοο βθαλο τον, ἰλκμαλοῦ οδϑαλοο 
κομδοΐγ νυ ἈΣς λοα,Θ [Ιαιλα ον. κὸν. ὁμδοὶ εβας οὐδ. μαλλϑο : καλοῦν 
ἰδλο ραϑῆν ᾿αθ νὼ μα. ὁδὶ ἰμιροϑο [ρα οαϑν ροβο. Οὐσδι; θο. νοΐ . ἰμδιθος 
κΡν εἰ ἐαϑν ἔρβον δϑος μ15 ἡ μῶν Ιμϑῳ» ϑιόϑμ δ 5 ἰοΐδαν οὐδ 9 

ρος. οοὐδδδο ὁδὶ ἰοαλροῦοι) ἰς αοο ἄβξοοα. οἰ αϑ, 8. θαι [οὐοι 

ἰδ δ βακοο [κω ϑῦ τβοῖρ οϑϑι Ὅσιϑον έομο ϑ μθὉ ρῦϑϑ) (ο9ϑ) 



ἘΌΑΘΕΙΚ ῬΡΟΝΤΙΟῦΒ, 887 

ΒΘΒΟΒΆΙ, απ γοα ΓΟ οΥ πη8 ἄρῃ ἌΓ 6ρ᾽ 65 ΤΟ 6 Π5. ρον Θβοη. ̓ δύ, βΈΠΊΔβ 581 Π6πὶ 
γουνίο: οἴοι θη ἄον δήαρ, 9 Πεῖ πϊάου]δρῦ ΟΡ αἰ Ατίάπον, 616. ἀἃ8 (ΟΕ Ποιὸ 
ἴῃ ἴθπι ἄοη Ἐπδυρσοθογόποη πθηποὰ ἀπ πΐοῖνς 416. τηθηβο] 66. Ναξαν. ΠΤ (Δδρατὰ 
Οπν, ἰδὺ αἴ πὰ ΕΒ] οῖβοι. ἀπ ἄον Φαπρίνϑδα. οὐπο απ δββϑιιθη, οὐ 8π0}}1 618 
ταν 80 1801186 (οὅον Βατυδπιθηδα]6) ἐπ ἀὸν Τααΐο, οὐδν αἴθ ἰπ ον Αὐ]θυβίθιπηρ,, νρ]. 
ἀΐα Βομυ σνονίο: κοῦ Του ΒΡΥΆΘΝ χὰ την, ἀὰ ἰθὺ πλοῖα ΒΌΒπ, ἰθαΐθ να 6. 1Οἷὶ 
ἄϊοιι μαχθαρὸκ πρᾶ αἴο Τίοῖνο Τα]: (αϑπη]1ο} ἤθου αἴθ Ααουβύθμαμρ). ὧν ἰδὺ ἄδν 
Ἐτβίροθογομο ὅον ποῦθῃ 610 ἀπ ᾿νΐθ ον, 488 Ηδαρῦ ὑπβγθ8 (ΙΘβομ]οοίοθ, ἀανον 

ΒΌΒΟΤῈΠ ἰβῦ, 50. ὙΓΘ ἀ6η ΘθΟΪ Ὑ71} ἄστοῖ ἄρα Π]ρ.. (Δοἰδὺ οἷπ πθαθ8 (1001140 ψγοράθῃ 
απὰ βοῖπο Βυαον απ απαάθη τχοσᾶθη προ ὁ ΑἸ ουβυθιμαπρ,. , Θηπ ΟἹ δῦ ἄδν 
Ἐχβίρσοθονοπο απΐον νἴο 18. Βυϊάονη (Πὅπι. 8, »ν) ππᾶ ὑγόππὶ ἀν (ἀεἰδὲ ἄθββθῃ, 6 ὺ 

1. Οὗ, νοῦ ἄοα οθα οὐνοοῖκῦο, ἴῃ Θαοῖ γγοπηῦ, νῖρα ον 8ποῖ δὰνα ὑοΐθη Τ ΘΙ ΠΟ 

ΒΘ θοα τἀπὶ 65 (Δοϊδίο5. ψΠ]ΠΠΘη ἴῃ Θαοῖ" (ΠΤ τη, 8, ..1). 1)85 ἰδὺ αἴ Εὐνβίρσοθανὺ ΟΡ. 
πη ἘἸ]ΘΊβο]ιο. 

40. |. Ψ. Σταυρῶσις Δ, εὐτιν ἡ του παλίιου ἡμῶν αἀνϑρώπου νεκρῶώσιᾷ τὲ καὶ 

τῆς καϑ' ἡμῶν καταδικὴς λυσις καὶ ἀφεσις ξἰξ ξωην» ἡμὰς ἀποκαϑιστασα. 

Εθομ Ά1Π15. βασι ἀΐδ Αὐίαπον, ΝΟ 6: ἸμορῸβ οἱῦ ᾿ἰϑὺ ροϊκεθαχίρε, στὸ πῃ 
δ. β] δῖοι τοῖν ἄσπι (ἰδἰκεθυσίρεοη ἴῃ ἀδι' ἐνωσὶς γΟΡΟΙΠῖ σ᾽ ΜΆ], ΒΟΠ ΘΙ 80 δῦ 68, ψ7ῖ6 
Ῥϑαϊαβ βαρε: »υνὶσ νίββθι, 48} ΠΠΒ6Υ ἈΠ0 6 ΔΙΘηΒο]ι ταῦ ἔητη σι ἰτρ ουισὶρῦ 150. (Πὅπι. ὕ,.). 

Ὧν ἰδὲ αὖον" πἰομ πὶξ ἄοα Θοὐῦ Πορὸβ ματα χιρὺ ὑνοσάθη, ΒΟΠάΘΓν τηϊῦ ΒΟΙΏΘΠῚ 

ΤΘΙηΡ61, ἀοθ ΑΡΆΤΟΒΘ ππβρο8 ΟἸΘβομ] θο ΐο5. ΕῪ φπϑμπὶ ἀϊ6 Θὔπᾶθ απὰ μοίθοῦο δῖ 

85 Κσουχ" ες 1δβές ἄοπι ΞομΌ βρταοι, Ἃ8Ρ σοπὶ ονβίοη Μοπβομοι ΠῸΡ ΔῈ ππβ 

Ἰαβίείο. Ὑῖα ἴῃ Αἄδιι [ 4110 Νοπβομθη βίου 8, 50. 1606 Π 516. 41Π16 ἴῃ ΟΡ. ἀηᾷ 180" 

Ἰκο σθη δὰ5 ἅδ᾽ Μογηϊομξαηρ σκανίίοῖς, Ῥοππ οὐσίο Ψ. ΟἾν, νὸπ θη Τούθα. δαΐου- 

βἰαπᾶ ἄπνοῖ ἀἴο ἩρυνΠΟμ κοῦ ἀ65 ψαΐουβ, βδὸ ψψοράοη. 8001}. ὙΜ15 ἴῃ ΟΙΠΘΠῚ ΠΘΌΘΩ 

Τοῦ ψαπᾶρ!η (Πὕπι. 0,4) ἀπᾶ νγϑθπ ὙΠ πὰρ ἴμπὶ Ἰοϊᾶθη, ψ υάθη νυ δθοῃ. τηῖῦ 

ἴα γον που] οιὸ πγουάθπ" (Εὔπι. 8, 17). 

41. .., Τελεια κοσμου ἀποχῶρησι τὸ μὲν ἐπιϑυμητικὸν τῆς ψυχῆς μέρος 

μαραινει τὸν δὲ ξηλον μαλλον οξυν παριστασιν. 
Ἐπ τοπᾶοί οι ἀπ 16, αἴθ 510}. 815 Ἐϊηβιθαϊον ον ὙΥ 6] ρακιοαχιρὺ Παθθη 

παπᾶ ἴπ ἄον Εϊιδα ψοΐπθη. Εν χοῖρὲ ὅπ] ἄδσπ ΤΌτοη, 8} νὴ (10 Ἡορπαπροη ἴπ 

ἄδιη παϑητίκον ἄρν' βΐ861]6 --- Βορίουῖθ ππᾶ ἥοτη --- Κτδβ ἀπβυοβ ἔγϑίοη Ὑ 1165 

νϑπαᾶϊρδπ κόππου. ἀαροι γῦρο Αὐΐσαθθ ἀν ον, Τῆίθθου [τοῖο ἍΠ1116. ἐσοι δῦ πη8, 

ΑΠΙΘὰ. Δ βομοη Βαβὶΐς δαζαροθομ, ΟΡ ΠηϑΥβο ἰουῦ σαν ἰβύθθ τὲ. αἴθ Ὑ ἀβθθ, χατῃ 

Καιρῖ βοξοη ἄϊα Το  ἀθηβομαίξου ἀπ 16 Τπηουιθηα. , Πΐθβο Δ ΘΙ Ππολὺ θοναμὶρὺ 
ἄϊο Βορίογαθ ἀθν Βοος, ἄθηπ αἸ6 56: Καιρὲ ἰδὺ πίοι θοβοηᾶθυβ βοίνγοι ἀπ Ἰδηρ- 

αϊουῖρ {1 σϑοιέθ Βᾶβον, ἀ18 Οἷἢ ἈΤΠΊΒΘΙΡῸΒ ΠΘΌῸπ Ἐϊητσοπ, αἰ ΝΘ ο ὑγβομοι 

απᾷ δα ον Ενᾶδ β οι] 0π, ποι. βθῖιθα πα τηϊῦ πἰθιιδηάθηι γ υ Κθισθη οἷο; ἀ8- 

βϑρθη Ὑουβο μεν 8016116 Ὑ ΘΙ {Ππ0}} ἄθη ἘΠίοσ, 4. π. ὁπ ἤοσῃ δον Ξ6616, ἴπ μοΙιδπὶ 

Ἤϊαβα δὰβ υἱϑίοα αυπᾶοη. δὰ ᾿ἰδβὺ οἴμιπαὶ ἅτ Πουΐαν (685. ΤιΘῖθ65. ἴπ ἀδὺ ιβίτθβθ 

ἀπ κοῖπο ΗΟ τοῖν (Ξε Β οἰ χε 16) Ἰπΐο]σα ἄν βτόβὸπ Αὐτπαῦ (Ὁ); ον ΕΠΡΟΣ 

ἈΠ. 5.611} βἴοι 6ἃ οἷα, νὸ ἅϊο ΤΟΙΣ Θυτοῖν δῦ, ΒΟΒΟΠάΘΥΒ ἈΡΘΣ Εἶπα 65 αἷἰθ Ρ6- 

βἰξπιαίροι Απρυ 6 ἅον Τυδτποπθῃ 08. δα 8 Β]αὖ, αἴθ ττ8 πὶ 46Ρ Ἐντοπηἐπῖβ πὰ 

Τήρρθο (ἢσ, εἰπᾶάθνη Ή]16π. Ὅροι ΚΕ ρ ΟῚ βοροι 816 πηὰβ ἴῃ 8]10πὶ ϑομδβδπι ΒΟ: 

Ρ τοϊχὺ βἷο (9) απᾷ νοιοὺ, ἐ611} ΒΘ ] ρ6 πη Υπαπἄθη διι5 πα οπιρίδηρῦ νυ] 6116, ὉΪ8 

ἴα Θοιέ δὰ Εὐθδυτθοη ἱπὶ Ἰζσθαζ (θη δ8ρ; Βομοηκί, δὲ ΕὙΙθᾶθη ὈδἸζοτηταῦ ἀπ 

οὐ ἐσ αταρ]ογομᾷ Ῥ οἱ βῦ, 

43, 1. ν»" ὦ. Νελκρῶσις Ἃ. ἔστιν ἐνέργεια μυστιβὴ ἡ τοὺς ἐν ταύτην τὴν ξωηι 

ἐπὶ αὐτῶι ηλπικοτὰς δι τὴν αεῶνιον ξωὴν μετακαϑιστησιν. 

188 γουναπᾶξ πὴῤ Καρ. 40. ΝΣ βἰπᾶ ταῖν ἴππὶ θορτάθοη ἴπ ον Τ απο σὰπὶ 

Ποᾶ6" (Βῦπι. ῦ,.). ΘἸδαθο [ἀπ θη Το ἀπα αἷς Αἰ  βυθ Βα Ρ᾽ Οἷν. Ὀνϊηρῦ τοο" 
ἀ9Ἐ 



Ι 9ο" 

888 Ὑ, ἘΠΑΝΕΚΈΝΒΈΕΒΩ, 

ἐμδρο καθ ὁ. ον) μοί) .αὐδνι ἄβιϑοοον ον τὔϑϑοΣ, δυό ἄβιοον ὁ 
Ιβῳὺι τῦϑνο : ἰλοϑϑαϑιθν [ωλο ἰβρ κὐὐϑον εἰοιδαν σοὶ ἴωσι Ἀ᾽ τἰδάχθν μεϑιαρο ὧο οὗνο 
δϑδοῦο .μα13ο 3 οονμα9 «οὐ μδνεθ κὸν. ο..9 ὁο)9 ΣβόμςΘ ὅσαθοο μα ον 
μοὶ ΝΣ τμοβοας, σϑαμον ονοΐ θαι ον μὴ ἰϑον μθον ἤΐαι Ἀν οὐλάν οὐ! 
τρις ἰοδν ᾿ϑοΣ οΈϑΣ το Ἄβρον οι ἰαχο δι βόδι ἐν ας αϑὸ :ἰ μον λθο 
ἢ τνθθαθν Θιοοαο» τοα οἱ μϑιμν μγ ομροὶν του δαϑανοο μβμαῦ μα ήο ἢ 
το τὴν μοϑὺ ὅς Ἄβρανο ε μαι αἷΣ ἤοομ ||. ραν, ἀϑον βμφὅομ 
ον ἀθ .α 15 ̓ ς. 1515 ὥρο τὔϑϑϑο ἔςβοδοΣ ὰ ὦ λϑο ᾿οοαλλαον 
ϑοθοο ἰδα ὁ κῶς γ ρον ἰυϑς ΝΘ μοθνν μ᾽ θα; οδού δ ἰοιδὰν μὰ. 9. κα. ἰλανν  μοὸ -ο ἰωϑς λον σοι δ δ μάφο ονο ἰδανὉ 
ὁμθ οδοδ ἔθος, ὁρςι σλμϑιο ἰονν οὐ μὴ5 ϑὴϑ . ἰδαυζο δας ΟἹ ονὸ :βϑιαν.» 
θοῦ, ον μο θν νόμο. μαστονς, ἰδ μϑὸ οἰα λοι. ΒΔ 5 .μοὰ 
ἰξϑαα οιϑ. γα. κορο τ ομο μ5. ἰοῦϑ ἢ ἕκως οἷν Ἰοο βαλῶ. ἐμαῖς, 
Ἀώῶο.. ὁμδιαϑ αἷϑὸ δα... ἰμοίο υὐδρ οἱ ὀμβήαθο ἰδῶ ἐ το ἰμθο, οδούίυν 
οιλούίυγο ἰκλθον [α.5 μασι εἰκαϑαθ ὐδϑ (ον. Ναυν οἴβοιαυ δος βϑϑαταο. 
"ὁμαϑς ἄθο ᾿όο μλαςς φωναί εννννς ὀΐϊο μαθῦ, δαὶ» οοὶ ΡΣ 
θα. οι [μοι αλλον κι ννν ομδυίο, [α.-. αϑὺ ἰοοαϑαν ἔϑδϑ νυν νων δ ]ο 
ΘΡΘΟ κ γεν 5 ἰοοὶ μαϑος ἰἰαθο οὴ τς το λὸ μβδαο ἰδ ΡΝ ρο. μαι 
ΨΕΥ ΤῚ τον ὥσρϑο μιϑοο.... 9) οδϑαουξνο ιϑοαϑιϑος, χαὺι μοὺς ἴοιο, μα 
ἰοῦν! οἷς Ἀν οκλθ βαϑγος, [Π}55. [1ον89 Ναϑο.. Ὁ 5 μαι ΣΝ 
«ΔΆ οιΣ. ομρονν ἰδᾶς ἢ Δι μι] ἰβαυυαυν ἱμθιοο ιϑοῖς αθος. οδδοΣ αὐόν δας οἷο 
ἰγοο , οὐραας, ὁμοσος, Οοιαυδα ἰωνν Ὡς ἰοοι δον Θρσα,, οδἹ ιΘἰο [βϑοιο 
θα, ἱϑὰ ἐ ωβο μ9ο δῷ -; Ἀὲ5 ΟῚ Ῥοιϑὶ ᾿ς. μα αὐ! βο οὶ 
οδωγ νοὶ οἷο μιϑογο ες ὦ ἰϑνῦα ας οὐο» οἱ, ἀπ ἰκυλο. βαϑ. ρου 
υταϑαθ ὐδο ὅθ! πὶ μλίο ς ΝΟ ρβο λόδογ οὶ τοοϊβο ὐοὐο νὰ 
βιὸς. ομδο δ ἰαδαθ οοσΣὺ δ ῤθο, ὐο [5 ἰδωυροΐν βορὰ μα. . μα 50 
ὅδ μ}5 Ἅὁμγο τῶν ἰωϑν» οιβοῦων ἐδῶ (ον) ϑιμοδν 3» τ μοὶν ’αϑοι ον γον. μοὶ δα δ Ν᾿νο ρθδοο ϑανδνάν, νοὶ μαθι νοὶ ᾿ς αὐλο  μαθν γεβοΣ 
55 Ι'ᾷῶο λα ϑο μγοιὶ τϑ υόομαι ἰϑν νοΐ ς ἰαῦϑος, ἢ» βαχο μϑ θ᾽ το ἌΘΩ σα κῶς ὁοὶ ἈΘΟΣ « Θομῶδοι κλοϑο ἐπ ὁ μεϑιοο 1.5 [λα5.59 .15.Κ 5 ΘΟ Ό ΦΗΜΙ ὠοῦν ἰδοαωι ολοῆο νον μαῦρο. ομδϑν ομϑλο Ῥλαῦ ἰϑ; μυβο ϑἰθυ νι οἱ ψομθλο ἐξ ρων ἰμριϑας μὸς 119. τἰλαλδιιο, οοδιο Ῥτο μαγαον λυσεθ 
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ΠΠ5 ἈΠ] Π]10}} ἵπι (ΘΠ ΠῚ μἾβ 80 υγοὶδ, 488 Ἐπίξουπΐθ, ἄδ5 οὐδὲ ἄογε νο]δπᾶθἑ υγινα, 
16 Π8]6 Ζπι ΒοἸιϑπιθη. :}6} (Ἰδπ)ὰ δῦ 18 οἷπα θν βηοῖβ νὸπ ἄθη Πΐηρθη ἄδι 
ἨοΗμυπρ' 818. οὐ 816 νυ ΠἸοὲ πσάγρθη (ΗΘ, 11,1) ἀπ ἴῃ ἀν ἩΟΙμπαρ ἰδὲ ἸΠΘΟΡ 
Τιρῦρη“ (Εὕπι. 8, ει). 

48. ἰ.«. Ὁ». Η ϑέου προνοια μετα τὸ αὐτεξουσιον τρεχδι (μεταδιωκει) ἢ δὲ 
δικαια κρίσις αὐτου μετα τὴν ψυχὴς διαγωγην. 

1688. Ρᾶϑν Ὅονέα Βοἰτπιρἔθη. οἷπθ ρσϑησο Νοηρο Κοὐχογθίθπ, 516 υἱομξθη βίο ἢ 
Βαρθη αἴθ, αἴθ δπ Ἰκοῖπβ ἔγοϊθ πὰ νη ρθ Ναῦαν. ρἸδαθοι, ἀπ ἄϊο, αἴθ ἀϊο 
Βύπαθ πὰ αἷ6. Ναΐτι νϑυϊθροη, ροροῃ αἶθ, αἴθ 8 ἀδ8 ΒΟ 6.158] ρ]απῦθη, ππᾶ ἄϊο, 
αἴθ ἀᾷ βάρη, (ἀπίοβ ἐπὰπ οὔθ" Βῦβοβ ἔπι τηθ 08. ρ8} πο ἐβ ἃπ5, (τοὺ πῆβοθθ πθοῖ 
βοῖπον ὙΥΠΠΚΗΡ ἀθη. ΘἴΠ6Π. ΘΥΤΙΡ᾽ 5011: ἀπ γογἄδτηπιθ ἄρῃ ἀπᾶθυη σὰν ἨδΙ]Βπη 8], 
απίθ ἀπᾶ Βῦβα υγάγοῃ. βοθοπ θ6ὶ ἴμγνὸν ΒΟμδρίπηρ' Ὀοδεϊπητηῦ ---, ἕο πον ρόρθη ἀρ, 
α16. Αἀδτη πηβίθυ Ὁ]Π10}} ρΌΒΟΠ ἢ θη. βοῖη ἸΆββδη, ἀπα αἴθ, ἀϊα Οδυιομὲ ἀπῇ δ εμδμεν 
Ἰθαρηθη πἀπᾶ αἴ6 ΔΓ 61} ἀθπὶ Ζ0}8}} παν ομον Βονσοραπρθπ {ρου 586, Βόροι αἶα, 
416 ἀϊ6 Πδτποπθη παπᾶ Ὀὔβθῃ Μθπβοίιοπ χὰ ΟΡ χθπροη ἀ65 ἽΝ Ἴ]Θη8 (ἀοὐῥα8 πιδοθθη, 
ἀπ αἴθ, 416 θεμαπρίθη, ἅ16 Βυϊαον Φοξθρηβ πξδξθηα. ἀπροι βοίπθη Ψου δα, ἴδ 
Ψαᾶθῃ ἄπτΡοὶ αἴθ6 ἸΚτϑασίραμρ' ἄθ5 ἤθυτι, Φπᾶδ8 ἀρ ἢ βοίποη ουσδὲ Κοῖπο ΞΟμα]α 
ΘΌ 80} ρο]αᾶοπ πᾶ νὶθ]ο ἃπᾶτο Βομασρίπηροη ἀοΡ Ατὲ σορ Νοηβομοι, ἀϊα ὅδ 
Ὑ ουῦ ον ΒΟΒΡΙΡΟ ἴῃ ἴπρον ΤΌσμοῖῦ σὰ πἱοινδο τηδοιθη ππᾷ ἄρον (ἰΘγθομερ κοὶν Ῥανέοῖ- 
ΠΟΒΚΕΙ Ζαβοτθῖθθι. ,)16 ψοσβθμπηρ; α οὐδοβ ἄπ ἰτέον ἄθιὰ ἔνοίθη  Π]οὴ πον" 
ἃ. ἢ. πἰπέου ἄδπὶ ὙΠ] ἄθρουν, αἰ ἀπροχναηρθι (α5 (ταΐθ ψβῃ]οπ ἀπ ἄδ5 Βῦβο 
γουγ τη. 611 α16 ὙοΥυππ ένσοξοι θὰ ἔποῖθη ἽΝ ΠῚ ΠαῦΘα χὰ ΒΒ] οη χυβοῆθη 
θη ᾿θεϊάθη ἰδροπβαξσθη, ἄθπι Θαὔθη ἀπᾷ ἄθπὶ Βύβοι, 50 δὲ αοὐν ἴῃ ἄδυβθίθοη 
Ανὸὺ βοίπο Ὑουβοιαηρ τα] ύθη ἔθου ἄοπ Οαοπ τηϊ  ο]ϑῦ ἀον πίοι, ἔθου ἄδη Βὔβοη 
τη δῦ ἀον Βόβομ, Ὑ7611 δὲ βϑ] υβὺ {1 4116 (ἀθβοιδρίδ ππβίομέραν ἰδὲ. (οἱὲ ὑγο]] 
πϑο}} 465 βομδραπρ' Αἀδιη5 1Ππὶ ὯΔ5. ὙΟτεν  ἤϊονο βοῖπον ὙΠ ΡΟ μοὶ δ χϑίροη, Ὁ 
8011 6 ΘΏΒΘΙΘΙ, 5 Πἢ5 (ἡπί8 ἰβὺ Ὡπα τῖ8 65 Π6]ΟΠπηῦ τὐἱνᾷ [ ἀπ νγὰς ἄλ5 Βῦβο 
ἰδὲ πηᾶ τγῖθ 68 υδείγαιῦ ἰΡ. ἀπ Β'.6116 ἀθν ΒΘΙΘΠραπρ' ρᾺ οὐ ἴπιη οἷα Οοδοί. 
Τὸν ἔνθ ὙὙ1116 βομϑαΐθ ἴα Ἰνοϊά θη γϑυβομ!θάθηθῃ ΝΡ ΠΟ Ἰτοίξθη, ἄθη θὔδοη ὙΥΠ]Θὴ 
Βεαΐδηβ ὑπ 16. ΕἾΘ οἰ ἐ Αὔδπιβ..... Ετ' ἸΙΟβ 510} νοῦ ϑδΐαη βαβομπν ϊχεα. ἀπ 
ΠΟ] ἴῃ βοίποιῃ Ἅ]|0η. στο 616 Το ον ὑμοίππρ' ννατδ ουϊζαππὺ, ννΐο δῦ... ἰδέ. 
16 ϑέθυ Ομ κοὶδ ἰδὲ ἀϊθ ἘΌΪΡῈ ἄθ5 Εἰ πᾶθη 115, δὰ} ἄαβ ἀἴα πᾶ Ἠδὰβ υπᾶ 
ϑδέδτ ΑἸ ΒοΙοι Θυυγθοϊσίβ --- Τροον νὰν. Αὔδπη νὸπ Απΐδηρ δὴ 5ξθυ 10}. ρο- 
ΒΟΒΘΗ οι --- αἴθ Ὑ ΘΥ ΠῸΠ ρυγοβοι. 810}. πὶ Αομῦ πϑμπιθῃ ἀπᾶ ἴσοι ΒΟΒΌΡΙΟΓ πιμᾶ βοῖη 
Ἐτθδττπθη Ἰζοππθῃ Ἰουπύθῃ, Ηο ἰδύ 85. θοῦ ἴῃ ἄθν (ἀβοῃ!οη 8 νοι Ἰζαϊπ ππα ΑΒ]; 
ἀν Ὀῦβα ὙΥ71116 Ἱζαῖπβ ἐναξ σὰ Τρ ἀπ 416 ρϑσρθοιία Ζιιομεσπμηρ ἐο]ρέα ἀλνδα, 
Ὑγ16 βθὲν βίοι (ἀοὐὑ δῖ ἄορ (ἀοβίοιθοποι δημίπητηῦ ἀπᾶ ἅδ᾽ 56 Ἠοήπυηρ ἀπῇ 
ΑὙου σθοκαηρ' Πϑθοι, οϑῦ ΠΟΙῸΣ 8π5 αἀ6πὶ ΒΟμροῖθ ἄθα ΒΙαΐοβ ΑΡ6]5. Ξο ἰδὲ 
65. 8π}} 1 (161 «ΓΟΒΘΡΠΒΡ᾿ ΒΟ Πομ6. (τούδ ἡχοὶ]θ βθῖη ΝΌΙΪΚ, τνἷθ ὁσ' ΑΌΥΘΠ 8 πὶ βομοπ 
γΌμοΣ ΡΟ θην, παὐξθ, ποῖ Αοργρύθῃ. Ὀνίπρθπ, Ἰθάοοἢ ἄπγοι. Ὑ ΡΒ] ββαηρ; 
οἴποῦ Ἡπὺπηροτβποί, Τηαχγοῖ ἄθῃ βο]ῖροπ 0560} 50116 {πϊν ὯΔ8 ὙΠ γουροβθηθα 
ΜΘΙΘπ ἀπ (ἀοὐύΐοβ ΕἾ ΓΒΟΡΡῈ δα ππϑπομου]οὶ Ἂ οἶβο βόε θα ψογᾶθη. ΕἸΒρπβο 
1805 ἴῃ ἀοτη, ψγἃ5 Ηθποοῖ, ΝΟ ἀπ 80 }}]16 Β] 10} ἀν δ οὐἹορθέθ: ἄον ἔγοῖθ ὟΝ 1116 
ψαλᾶθ παρ Ποϊάθη ΕἸΟΒ πηρθη. 5] μῦθδι" ἀπ δαοῖι ἅϊ6. (ἀογθομε ριον ((οἐ(ο8). 
ἍΜΙΡ Ό]]6ὰ. ἀδθαὶ πίοηὺ ἸΕΤρΘΥ ὙΟΡΎ 616, Ὑ76}} ΜΡ α16 ἘΤαρΡα ἴὰ ἄθιη ρυῦβουθπ 
ἸΚοπηπιοπέδι: 85 Εν ]16}}. ὈΘμδτι 6] μαθθη. Ἐπ᾿ 0711] α180 βᾶρθῃ: ἅϊθ ὙΟσϑαββομπηρ' 
(οὐ α5᾽ Ια Ἰπιίου ἄθια ἔγρθιθη ὙΥ Π]]6 πὶ ἰθυ, βαῖπ (ἀθυϊοθῦ ἀραν Εεἰπέθν ἄθπὶ ὙΥ̓ απ 6] 
ἄθν 586186. «([6Ὧ8} ἩΪΓΑ͂ ΠΘῸΝ βϑίποπι 16 πὴ ἀπᾶ βοίποπ Ταίθη Βαζϑμ]ῖ; 68. οἱθὲ 
Ικοῖπο Ῥδυἐθὶ ΠΟ Β]τοῖν --- ἀοὐὐ μοι. ! πιοῖπ, ἀστοι 16 Βὕβθῃ βύνϑιῦ ον α]6 Βὔβϑῃη, 
-- 8. Β, αἴο Ψυᾶθῃ ἀαγο! Αββυγον ὑπ ΒΑΡΥ]οπῖον --- ἀατοι αἴθ ἰαύθῃ Ἰομπὶ ὁ 
ἅδη (αΐεμ, ἰπᾶθπη οὐ ΠπΠπὸπ ραΐο Ἡϊσίθῃ ἀπ σοσθοιία Ἡρδηΐθη ρὴῦ, ἀθπη «ον 



800 Μ΄. ἘΒΑΝΚΈΝΒΕΒΟ, 

τοι ὧδ ον ν νον ν εν ἰοῦ. οἷς κίλιοο ρεδι μοῦ ναῦν; ἔϑραο ἰκυδεοῦο αι ρον, μοήοι 
:ἰΔοοδὰ) σοι [9 8:5 αγαον ἰοῦ ον ν νον νων ἰμαυλο. οδϑϑο ὁμδοὶ ἰμθ ὡοο [5] 

Ῥτο ἰαγαοῦ βυσεϑ ορϑν κοΐ ς δε ννν βκόσο  Ῥμθῦο ἰμπ γυΐο [πὶ νοΐ Ἀγ. ὁ. 
ὐο Δα -ϑ ἰμυ ἘΠΕ ὙΣ ἰαγαοῦν ωυομ5 οἷ μας} «ον. τβΐ ωροῦνο 

ἘΣΡΩΣ ἰμμον. κὸν ἰδωροΣ ἰθμαο θοκο μβοις μὰς αἰ τὰς ἰυοὲ μϑ βυος 
ωοῦν οὔ ἰμϑ3ο ᾿ϑὲν τἰκλδνάδο μβὼο μμϑι τῶ μος Νοο μος Δ᾽ ομϑς Ῥνῦσο 

᾿ Βακοο μου. {Ὁ . .υ}ϑν ἰοοι ἰοῦ ἰποῦὰ.. 15) -οὐ ο τ οϑῦν μα 4.0) 

5. ᾿έϑδοσο [λολμν Νυΐγ (56, «ϑίο ἐκ" ὁ ὐἠδμϑὶν ἰο οἱ ἐμαϑ ϑάλαῦο οὔ ο 

ΘΒ ρο Νδνο, οἷν. ἰλοὺν (60. [αϑὸνς ἐπα υλοῦς ἡ» ρῶν οὐ ῥα, ἰαλθο μν.6.9 μή. 

βϑιαυ οιῶν ὑκηο εἰδὸῶ5 ἰϑ 5. βοοο. .. ἰμόομο [κα κον 85. μ5 Μὲ 

"|}Κγ) βαοϑᾶξω ἰδϑ Λαο οὐναϑ ὡοῖο  ςς Θ 9 ϑθον δα οὶ 

ΙΓ ψϑῃ5 ἰλολδνωλον νοι θοὸν. 5 ἰϑδα θυ οὗν; μηοίο . 

μϑίο .μάοϑ οϑο μπι5 εἰλομαος, δ ο μιμαθον οδον αι μὸν, θα5.4. 

-“οιασξοαθς ϑμο. ἰθαὰΘ βαθὺ. ΟΝ βμο οἷδαο ᾿αϑῦγ ἢ Οωμ.9 

ἰααιδο ϑίο "Π᾿. ἴλορονι» ὅδμον ομραϑα δυβυυοῦ θα θοῦ το Ἀδον κἢν τ ββλλαθοῦ 

-διοσγοαθ Γα Δλι59 ἰλούδωδο ιαὰθ ἐδ ὁ μὰ μὰς λαθαθσθο ἰἰοῦμν, δυΐς 
“ας, ἡδθπι ν Ν ας. τἰοῖδαν "15 ὁμον θαο «οϑὴν δ᾽ Κὶς ἔνδιθ μμμδοου 

τοι" Αϑῦϑι ϑίο εὐκον κεἰ Οἰπυδδο μ. ἰκολ ὁμοῦ. οἷος ἐϑαλο κου Ὅϑοο ἰκολνοϑον [5.}}} 

«οὐ ϑι; ἰραϑα ἰο.ἕ μούνθο οὐὔϑῦ ὗοΣ [κω ..55. μ.659 μό“ο . οό. Μϑΐν ναοὶ 

ἐδ μι σον "9 ν6α., δ Ἀν ΑΝ. τἰοῖδνν μ}.9. χα. ὁμοῦ. ον νοι λον, 

μαῤαθ ω5 (ἐ Μὲ δὲ κῶς μὲ ὦ μὸ μὔο ἰῥμαο μυυὐοὶ μὲ Ν᾽. μοὶ «(δο ιϑὶ ἰκβοὺ 

"ϑὶ ϑιβαϑις λα αἱ. μθααν [Πα οϑλο οὐα. ἀθαθο. οὐδῶ ἢ» τος. 3.55). οοοςδαθ 

 ϑοῖο ὡδὶ 5 δ] μὰς ἐ μδίο «ομραν. φρϑαν «οὶ ἔβαρο οἷος, ἀλλα ὁμαϑν 

- ποιοὶ μι μθοὶο τϑϑλ ᾿αϑο. οοομ. «ον οἱ δον μὲν (αὐ λον, αορϑηο 

λάθοι Ἐν ωοιαϑο κο ῥοὺ σοῖο. ΘΟ. μῸ οἱ ἐρ  μο υἱοῦ» ἰδϑορν ἐὸν κ2 5: Βθοὶ 

μωαϑμδβοο. ἱδνωυωοῦ δω, μόνο, τον οἱ σι μαι μ᾿ μμ5. μοον μμο} 

μαλ  μαδομοο σα δοοΣ ῥδνὅμα ὅοοος οἰ μ ὡο ἤγμαδ. κοοῖν. (Θ»ῦο. . αγαο νοῦν 
λμ3ο} γοομν ον αϑΣ μμ. «Ἱ ἰμβρρο οἰ αακοΣ ὧοὐ μα οὐμο βκαλο 3 

οὐδὲ ον εἶδαν κο ΝΣ ανοις ιϑίο., αὐ Ῥάας "ῃ) ον οὐ Κϑαϑοὶ ἐξ: 9} 

ἀθ τ ραϑε Ν᾽ κῶνον ας ἀν ον κῶνον Ἰὰς ἱδανδος ἰαυεθβαθν οὐδιος ΟΣ 
ἰδ ο ας κὐρμο ἰδ ἐγ φόβοιο σα τομδι τ βθααθὶ ἰπρθας ον ο δ, 

Θιφϑιῦν αα, ἐδ ὺ : Μὰ οὐ» ομ ἐν σα Νῶυ, μειυῖθ μὰν θ᾽ ΘρϑΣ Μοὶ [ϑαδιϑνν ΟἹ] δα θΣ το] 

ἰδροιν διμβρβαϑ ομαἝο τ ρανδι» ομα, μΝ φπλι μαι μκϑο τκοαθ ῥλκμαθο τεὸν ὶ 

ὁ μα 539 ον 695 οο κα. ἰέϑρρον μοὶ οϑν ἰγοὶ . [οϑθον μὸν αϑὸς, 
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ἩΘῦν πὲ α16 Νβοι ἄρον 485 Τύνβϑῖοδ, τσθὰ ον 1 τπβομῦ Ὁ χὰ βοῖποι ζοῖἐ σαμη 
Ηδυυπ ἰἰθον οβ΄ (ὁ, Βῖν, 10,4). 

ἱ. ψ" αἰποδειξις πιυξευμοτος ἔστιν οἱ πυνευμᾶτι ἄν εν προίρητειαι, πρου- 

πηρξεν καὶ ἐν τῶι καινῶι ξυαγγελιῶι καιρῶι αὐτῶν τετελξσται. 
Ἐ' ει ρ ρόροη 16 ΜΒοΘΔοπίθποῦ ἀπ 411] αἴθ Βύβθιυιομξο, 6 ἄθη (ἀοἷβὲ 

Βορθη ψαῦον ὑπαὶ 0] πη Ποναυβούζοηῃ. ἰ Εἴη Βονγοῖβ ἀδ ν, ἀδθ.,, ἀον οἶδέ πὴ 
ον Οοὐποῖδ ὑγοβθηβρ]οῖο δῦ... ππὰ οΥ. τγῖθ ον αΐεν απ ἄδν βομη θέννδβ 
γοΥδὰΒ ἡγοῦ... βἰπᾶ αἴθ ΠΙηρο, 16 πὰ Π]ρ’. (ἰδἰϑίθ βοοι ἴῃ ἄθη Ῥτοΐοίθη νον- 
Βαμάθη γᾶ θη. ἀπα ἴῃ ἀοπΊΒο] ῦ6η (ΤΣ οἰδέθ ἴῃ ον πθαθπ Βοίβολια Ὁ (οἀον Εὐγδηρο] τ) 
ἀατοῖ 416. Αγροβίοὶ γο]οπᾶρὲ τσαγᾶθη ἀπῇ ΟΠ Ρηθδ νσαγθη. [Παροὶλ ἄρῃ Οἰοῖβὲ ἰδὲ 
πΠβγ6 Πδαϊθ, πἀπβὴ8 ΑΘ θυβί ππρ τα. 5, νγ. νο]ομάθῦ, παῦθη ἄθη Ὑ͵απἄορη, ἰδ 6Ρ 
[αὐ ἀπ ποοὶ ἐπξ; 445. Ἀ1165. 158 ἴῃ ἴπππ νου] θοῦ τνοσίθπ ἀπα τὶν ἴῃ ἴπτῃ γο ]δπᾶος 
ἴπ ΘΘΠΙΘΙηΒθ6 πὶ ἮΝ 110 πη βοηηθίμϑϑιηον Κραΐξ ἀ68. Ὑ αὔθυβ ὑπ ἄθ5. οιηοβ ἀπ 
68 Οοἰβίοβ βο] δῦ. 

46. ἰ. ο. ψ' ΤῸ οτι κατ᾽ εἰκονὰ ϑέου ἔγενξτο ὁ αἀνϑρωῶπος ἀνεὺυ ελαττωσεὼς 

κειται, καϑικνουνται δὲ αὐτοῦ οὐ φιλεργοι κατὰ τὸν τῶν πατερῶν λογον. 
ποῖ ΕΙΟΤ Ἰνουγοϊβῦ οὐ 8δὰ8 ἄσιη ρὔυ  Π]Π θη ἘΠ ΡΘΏ1]ἃ πδοῖ βοῖπον Ατὸ, ἄδβ υγὶτ 

ἔρεῖθῃ 116 μᾶθοι, ἄαβ νγῖν Ὑ οαῖτο δα ιν δίβθη τη ϊββθη ἀπ α16 Ὑ Ρρ ΘΙ μα πρ; ἀπβοΣ 
ψγατίοῦ, Εἰ σἰθὲ ὅα Κοῖπ Απβομη 6" ΤΌσβοι, πᾶν ἄπτοῖ ραΐα Ἄουο θονγθασοη 
ψνῖν 16 Ἐοἰπμεὶς (Δπ5 ἄθν Βα 8) ἀπ ὙγΘοΙ βοὴ. τ ἴθ ἄθυ ἘΠ Ἰκομπΐτῖβ 18 Ζαπὶ 
ΒΟμδιθη (65 56] 1ρ6ῃ Τἠομ 65, ΠΐοΣ ἰπὶ (ὁ 6]1οἰ πηπὶβ οῖχτη (ουοῖ, ἀονὲ ἱπ 411ὸν Ὑ0]]- 
Ἰτοταπιθπ μον χὰ ουγίρον  οημθ. 10 448 Νῦν] ΉΠ6 δπ5 πδὶ ιν] ]οηθυ" ἹΚτα Ὁ τ δο δύ, 
80 αἴθ Ταροπα ἀστοὶ ἀοη ἔποῖοπ ὙΠ Π]6ὴ. Τὺ ἀὴ5 αἴθ Απΐδηρθρυ πα γόης ον 
Τιεῆτο ΟΡ. γουϊαββθη ἀπ σὰν ΨΟΠΟπαπηρ τοππηθη " (ΗΘΌΥ. 0, 1) τϊῦ ἄοτα ἍΝ ΊΠ]δη, 
πἰομῦ δὰ8 ζννδηρ, ἅποἢ ποῦ νου Νϑίυν. 

48. Ὁ. Κυϑαρα εστι ψυχὴ πρακτιχὴ ταις Α΄. ἐντολαῖς κινουμένη. 

Νοῦθη. ἄθι ΒΥ ΠΡΟ] 5ομθῃ Τοαδαηρ 6 χϑμηβδίζίροι ΖΊΈΠΟυ Θπιρ θηρθη τὶν 
γΙοον ἄθὴ Ηϊπυγοῖβ ἀατατῇ, ἄὰβ τῦῖρ ἔγοίοπ ὙΠ] Θὴ. πα οη. ἀπ πιῖῤ ἀορροϊίθπ 
Ξηπθη -- θη ἔπβονθη ἀπ θη. ἸΏΠΘΙῸῺ --- ἀἶθ. Ταροπ! πϑοὰ ΟἿν, (ἰοθοΐθη ἃι5 
ἔροίθια Ἰυπέβομπαβ ἰἰθ6η. 

ἐν. χϑο ν. Ἢ διχαια ὕεου κρισιξ παντὰ οπισῶ Ιηδου πορευόμενον εἰς τὴν 

τὴς ἐπαγγελίας γὴν εἰσάγει κληῃρονομουσα αὐτῶι μεῦ αὐτου πληρον [ χφϑαρτον. 
Αποῖ ΠΟ χοὶρὲ ον ϊθθν, 88 65. οἴποι ἔγοίθι Ὑ 116π σἰθὲ ὑπ ἀαβ οἷπο 

ΒΌΤΘΟΠ ἕο ΒΘΙΟΠΠππρ' 16 ονιχαγίοῦ, αἴθ αἴ Ταρομα ἤθοη, 1)88 ἘΣ ρΌΠ θη 65 Ὑ ΌΠΚοΚ 
1Βν8 6] βὺ δἷπ ον} ἃ ἀτιῦ ἀπ8. [2088 ρϑυθοηΐο (ονιοηῦ (ἀοὐίδβ Ὀνίπρὲ Ἰοᾶθη, ἄδν 
1ὐπίον Φ68π5. (7 0518) Πουζίοηῦ οἷπ ἀλ8 [ιδηᾶὰ ἅν οι μοβαπρ. 850. βαρὲ ἀν Ηδγι: 
108} ἷπ ἀν Ὑδρ; απ αἴ Δ δμνοῖῦ ἀπ 5. ΤιΘθθα. πηᾶ πἰθιημαπα ἰτοπηπηξ Ζυτη 
γαῖαν ἄσππ Πὐλιν τος (σ]ι. 14,4). Ἐπ σὺ αἴβδὸ Ἰοᾶθπι, ἀθΡ 1ππὶ πῃ ο]ρέ, 
τ ροῖ 6» ΕΥ̓ ΠΠΠηρ' βοῖπον ΘΟ δυοΐο (5 ΗΙπι θ᾽ 610} 815. Εαθ6., ἄθηη τς ΘμΠ ΨῈΡ 
τὴἱϊῷ ἴ᾿πὶ 16] 46η, ττουᾶθη ἩΜΣ οὶ τῷ 1ῃπὶ γου θυν] ]ομῦ νγουάρη πἀπᾶ ἡγοππ τὶν 
ἀυ]οπη, τολάθη ὙΥ1Σ ὅποι πὴϊῦ 1ἢπὶ ᾿Ιουτβόπθη (ΠΗ ὕπι. 8, 1. 11 ΤΊχα, 3. 19} ππᾷ 68 βἰπᾶ 
γ1616 ὙΟΒππηρσθη 1π| Ηδιιβθ Π]6η65 ϑίουβ ( 01}. 14,2) ἀμ 1ἸΟἢ. Ὑ71}}1 Ἰκοτηπιθη ἀπᾶ 
ΘΌΘΝ χὰ ΤῊ ὈΓΙΠΡῸΠ ὑπα γγχὸ 10 Ὀὶπ 5011} 1Π’ 860}} βοὶπ" (Το. 14,9). 

ζω. Ψώτηριον ἔστι νοῦς καϑαρος ὑπὸ γνωσεῶος πνευματικῆς κινουμενοῷ. 

ομότι σὰ Κὰρ. 406, ον ἀπτοῖ Προ  ]Π]Πσθ ΑΒ]ζθβο οἷσι τϑίπθ Ὑ θυπαην Βθ6- 
Ἰτοπηπιθῃ μα ττῖο 1)ανα, τῦῖγα νῸ}} σοἰδέϊρσον Εσκοππ 8 ἀπ ἰδὲ ἀπτομνγα! μοῦ γὸπ 
Ὧον Κνδιν ἄθ8. ΒῸΠρθη Οδἰβίββ,; δὲ Ἰαρὺ ἅ16 Ὠϑξπποπθη γον βοῖποπ Ααροη πχαρ' πᾶ 
ψουύσοὶθύ 516 γοὴ βϑυϊθηδίατοη, 6 σὸπ ἴθπθπ Ὀθβθββθὰ ὑπ ρϑααξ!ῦ ἡγοράθη, 

49. ῳᾧ. Η «Διγυπτὸος συμβολὸν εστι τῆς κακιὰς ἢ δὲ ἐρημος συμβολὸν τῆς 
ϑοηδκειις, καὶ ἡ γὴ Ιουδα τὴς σωματῶν ϑεῶριας ἢ δὲ Ἱερουσαλὴμ τῶν ἀσωματῶν 
καὶ Σιὼν τὴς αἀγιὰς τριαδὺς. 

ΟῚ ν 



892 Ὑ. ΕἘΚΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἔθος Μν. 1519 ὰδα κοο. δὺὲ5. 1Ἰανου «ϑῶων ολμαϑλο ὧο υῥοδ ῥομ 149. 

τΒαλας ν υὐον οὐ οὐδὲ Βαλδον οιδοι αϑβους ἰξεεϑὺ υὐο! κι γοομν ΕΘ] κοῖς 
τραλιΘίο οἰκο δ Θοβνογο, : .5}|150ο 5. (99. ὀμδο, οὐ μάας Ἀν» οϑυΐν οὐ Ἀϑαϑοὶ 

»οἰο οο 5 γ᾿α ς οοι βοιαιθ εἰδαυςο μαδόνναν ἘΠ|9ο μααϑος ούον μὰ. 
λα υθμανο αδϑῦ χϑαϑο!ο (σι θα δος ΟΝ ΘροΙ ΝΣ, «σῶν αϑ μϑα ῤ μοί; 

οὐ ἰδιϑον δ ο εἰλάθαας 555) οοἹ ἰδίλου, μοὶ βοδϑ. ὡθ οὺν ἰδωϑοῦ ἃ ρασοων 

ΤΟ ΤΕῚ Ὁὐ 395 εο  Ἄἄβξρον. τὰς ἐν .Μὸ. σα. οὐ ἰμο. ἰμαϑο ας 399 

ον, α οἷν μκοὶ . ον ὁμ δι ἰδανο ἰδοδπ ὸ οὶ ΝΐμαθοΣ τκροις 

«Δ οοδαΣ οίξῳςθ οον [κκ5. ἐβὸ τοῖς δ μβαα δὸ ἔμωκθὺ : ἐβοίαν,, αϑι αὐ ἰκόϑο 
ἰλαβααςς 3. οοι ἰδ ὉΒακαςςς μο βοῦν. ὡὸ 5. οοἹ 7 5. οι νυ" βομεαο 

99). ἰδῶ; μὰς 50 ῬΩοο οὐδ ἊΣ. σθομδο .Ιοαϑἃ φοοὶ 3 ὧν 

ὧο κϑὶ ἀϑοοῦ 4.) μων ο (5. μκῳς δον νλον βόῦνϑιγ οὶ ἰδάδου, ἰναϑα ας λο» 

κϑϑι «οεῥίδη μοὶ μοὶ τιοομδε Βϑο σα; ἰδ αὦν ῥο ας» ομα ««Οὐ μος, 
ἰδ ὅθ, οὐδ ὁμδο υμδμοο δας ὧς ΜΠ αυυϑν ο ̓ϑμνο μας, 

καρϑὺΣ κ᾽. ἰϑμαγὸ οἱἱ κοι, 5, κὸ [5]||505. ἐξμοὶ ᾿ϑο Ξ0 ἐβοὶγ μοὶ 1ραδνος, ομααϑο 
ἰδβασιῶς, ἰγοὶ ον; Νὰ ἀλο : ἰμθθο ἰνβλλο ἰδαθο μα ϑν» ὀΐνσο (δοῦλο ὁο δ ἱ τ γο 
ἰγοῦνς ἑυυοῦ» ἰδδων ἰδϑθιαθο : ἰδιονϑιαδο οοβν9 ὡὸ καλὸ ον ϑδυαλο.. ᾿ϑλοῖδαϑο ἰοϑδν) 

ἔδγϑι ωμοίν κοι δὰ οοὶς, ̓ ϑϑοι «ϑίο ἐο ὑκ τμ ῖθ Μβακοου Δυοὴ ἐ ομϑὶ οἰ μος 

μμο 9. δ ρϑδ οἱ ἄδοοο Οὐδ ὁμδυ κϑὺ ἰδλο ὁμδοὶ ἰοοῖῶν 

ἰδδαὺγ τὼ «᾿" ὥνοΣ κς. «ϑἱ ἰδῶ [7 αν ἰθμα ῷῷ κυλαυξθ οὐ) ΠΕΣ 

᾿αϑν ὀῆων ἰδίου, ἰδ μα ΜΓ. ἰδ θγ ἰᾶκων ῥϑμὰ 5. συσα ἰδ δο 
ἰόμοαιοζ βυο βαλϑϑο οὐδὲ βώϑθος, καθ; ὀιιαδδνϑου ἐμ θ κτλ αυεθος Μοὶ ὁμδοΐν 

τοῦ" Νὰ λλο. μοαν ὁμδυὶ τομβοροῦ δμω ὐἱ αν. : ὀιδδν ἑμνῶ ἢ μος 9 μὰ «9 

ἑρϑιις οἷ» ὁμναοῦ υοἱ ὁμιοος, ον οὺς ᾿ϑιοδναιο ἰοΐδὰ ἰδϑαδιὸς, ἰδδιρ γον ον χα. 

τὸ κ5. μακροῦ ῥοῦ. [ὀμϑὶν ἰδϑϑο κῶς αὐ οὐὐοῦν γον οὐ ἐδιϑοιαδο Μὲ ᾿ς μβώυο 

ἑσλαις ῥοἷν ορναοῦ νοἱ ᾿δλλ5 ᾿οῦ ἰοιδὰν ἰλολον α5 μϑίο . 6 ὧβ ον ομο. ὁβ». 

οὗν 9 μοὶ μίάσδνοα. οοομ ἰοῦ» ἴδ λδνι σα κὸν. οοΐ. Θομ .ἰκαθ (5 Μὲ. μου γῸ 
τΑρο Βμαχοὺ ὃς ᾿ς μον ον κ915 μδα  ἰας 5 Δάν οὗο κάραν 4} «5 

μμ. οἱ, «Οὐ τ 5 Ωγ. Ὁ) ἰϑὸὰ μῤθῶα, φο 9) ἄαϑο ᾿ς ϑοῖν. ταλλο 

ϑἰο υκ να ΑΝ οαυ ἢ) ἰοῶδν ὁὸ λοοθ» οὶ μέν αοο ἐδ αϑ  δλοῦς, κα 4. : (259) 

βαιοο κϑθὸ δον ϑθνσϑο. δ λοι, Ὅσον οἷο {ΠΠ. ἰλοιμον τς κοϑον ον Ἀ5. 530] 

ἰκλϑνο Μ᾽ ςαὐαϑ 17 ἰαχω τοὶ κυδοἹ κ9 σϑύ δϑον μαχο ὅθ κ5 οϑνο δ 

ϑμδον δ εΐμο, οι) 5 τοὺς ἐλῶο. μόῖδὰ ἰοϑῦδαυ θοῦ ὦ. εξ 

ξ καΐαϑ }}» [ἰασ υοἱ οοδ δ ἑὑϑῦῦνο Ἀν μα κὐλϑθΣ κῶνοι ΠΠγ «μὸν ΜΚ ϑο οὐ 

ἌἈΔο ΜΜ0ΜΑ5 τκαίς, μὸν ἐοὴ κῶνορθ βιϑίοι, ἴδϑαυο ἰδ μθ κῷ κϑυδδο 
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Ἐν’ οὐ κᾶν. αἴ Βοάἀθαξαῃρ' (ον ΔΙ ΕΘ β θη θ ἘΠ ομθη ΟθἸκοποιπῖθ {Ἰ  ἀπβ, βοὶ 85 
ΤΏΡ δΖιρ' 88} αἴθ ΜΙ νϑίθυίθη 1 ἀον ΙΚἸΡΌΠΘ, 56] 65. Ἰηθθζαρ 8} 16 ΟΠΘηάππρ ἴτπὰ 
ἩΪπιπθ], ῃνὸ 81165. νο]]Πτοπηπιου ΠΟ τοῖς σᾶ, Αοργρίθη μοᾶθαίοι ἀβ8 Βῦβο 
αἸθβου 611, πὰ ον αἀἴ6 θη ΒοΠ θη παιῦθι" ἄθν ΗΟ μα ἀ65. Ασόμοι βέθμοη, νοη 
ἋΟΥ ἂη8 Οπν. Βοΐνοὶν παῖ. Παρ αἷο Τα 8 παΐ οὐ ἀπ8 πὶ ΝΙν ϑέουίαπι ἀαγ 0} 85 
οον ἀν ἌΓΟΙ ροῦν ἀπ ἀἢ8 ἴῃ ον Ὑ ἴβύο, ἄθυ ἸΚΊΡΟμΘ, σαπὶ ΠΙρηδῦ δ ν 
Ταρομ ρΟΙαρονΕ; ἀ(ἃ5. Ὀοϑαροῃ αἴ οσίθ: αἴ ὙΝ ἰβῦθ ἰδ ϑόγτηθο] ἄδβ. ΠΙθηβέθβ", 
Τὰ ἀον Τοὶρα ἤπρ' αἴθ 6618. δὰ πᾶοῖ ἄθιη ΤΌΘ ρϑηρ' δον ἤθη Φογάβη, 416 παίατ- 
1Ι6Π6 ΤΙ πον, νὰ οὐ Εὐκοπηέπ!β οὐ]θποιίοῦ χὰ ποτᾶθη; πδοϊᾶθπι 16 ΒΞ ἐθὶπθ 
(05. 4) ροποιηπίθη δἰ, πΘηπιθη. τ ππρϑμϊπαονε ἀὰβ Τδπᾷ Τπὰ48 -- ἄϊθ Εν- 
Ἰκοππίμ!β (61 Το  ναβύγθβθπ --- ἴπ Βοβιῦκ ππᾶ Ἰζοιπιποι σὰν (Γβίοη) βροῖβα ἅθ8 Βυοῦθβ, 
ον Εσκοηηίηῖβ ἀο1" ΚΟΡΡΟΡ]ΟΙθὴ Πίηρθ. «ογαβαίοτι Ὀοιοαξοὶ αἷο Εἰ θηπέπὶβ ἀδὺ 
Κύρρθθ]οβοη Δ θβθη, ἀν 1 ̓πιο6] πἀπα 8116 5 ΤΠΒΙ Ομ θᾶτοη, Ζίομ δῦ οἷη ὥϑγηθο] ἀπ 
οἷπα ΑἸ]ορΌνο Τὰν ἅϊο Ταῦ ἢ ἸΟΠθηῚ ΒΟ] ρθη ἀπ Ὀ ΒΟ ν ΘΙ ὉΠ]ομθη Τήομέθ, 5Ξὸ 
Βοι γέ ῬΘΌΪαΒ: ,1μν 5614 ἄρα ΒουρῈ ζϊοπ ὑπαὶ θη Εἰ πη] ΒΟΉ Θη « οΥαβδ]οια 88 
οἷο." (Πθῦν. 12, .»»). Η 

ν- ὡς Παν υτι μεξρος ξῦτι. τοῦτο" ΤΟΊ! κοῦμου μέερος ἐστι του σωματικοῦ 

κὰν πῶ ὁτὰ μεξεροξ ἔστι του σωματιπου μέερος τοῦυ κοῦμου τουτοῦυ. 

ἴθρθη αἴ6 Τιθαρτθι ἄθυ' ΤΙ βομυγαγάππρ 815. θυ Φαπρῆγαν Νασῖθ, τσῖθ Δ Ρ0]]1- 
ΠΑΡῚΒ ἀπ ΔαρποΣ αἴθ Βεματπρίοῃ, ἀον Τιοροβ πϑξδία οἰπθη ταῦ οὐδ Ὑγθβοηβρ] ΘΙ ομ ΘῈ 
ΤΙ ταὶ νὸπὶ Ἡϊπιμλ0] ρου ο τι. 8. ν. Α1165,, γ88. οἷπ 161] ἀἴθβου ᾿Εὔγ Υ]Π]Ομθ αι 
61} ἰβὲ, ἰδὲ οἷπ ΤῸ 1] ἀ65. ἂὰ8 ἅδῃ 4 ΕἸ]οπηθπέθῃ οπίβίθπάθπθη ζ τρου]]οου, ἀπ 
ἘΠΊΡΘΙΚΘΕσ ἐ, 81168, 88. οἷν ΤῸ} δῦ ΟἸΘβο εν υ] ]ομθη Βομόρίαπρ, 1ϑὺ οἷπ ΤῈ] 
ἄϊοβου Δ ο1Ὁ. ΤηρῸΙ πα Πλαπησποι 50} ]]}1οδὺ 6 πο οἷπ, ΟΌΥΤΟΙ] 816 Ζὰ ἅν 618 
ΒΡ μῦΤ θα, ᾿ΠΒΟΓΘΡῚ. 516 110 0}}}8}} 68. ᾿ζτῖβθβ γὸμ Ἠπητη8] πὸ Προ εἰπᾶ: ἘΠΉΠΊΟΙ 
Ῥβαϊαβ:  ὙΙΣ Β]πα οἷ ΒΟ ΈΒΡ161 ρθυσοσᾶθη. ἄθν αὐ ππᾶ ἄθῃ Εηροῖη ἀπᾶὰ ἄθη 
ΜΘπβομθη" (1 (ον. 4,9). ἘγιΕοΏ πᾶὲ 658. δὲν πὰρ τὴ ἄθη εὔρουν] οι 5] θατθα 
ΤῬῖπροι χὰ ἔπη, (16 ον 8 ραγίβ 7 61} πϑηπηὺ, Ψ18 6 ϑπάθυβυγο βομσοῖδῦ:  ΕΏΡΟΙ ἀπᾶ 
Ἠβηποηθη Ἰκοπιπθι χὰ ἀπβΡοι 6] Ὁ οἷο." 

Ὁ]. (σι ῳ. Εἰ μαλλὸν παύων τὴς ψυχὴης δυναμεων τὸ λογιστικον προτιμᾶται 
ως τὴς ἥἅγεου σοιριίς μεέτεχον παντῶν αθα δοματῶν Ἀρεξιττον τι τὸ ΤῊ 5 πνευματιπκὴς 

γνωσεῶς" τοῦτο γὰρ καὶ ον πάτερες πνευμὰ τῆς υἱοϑέσιας χαλουδιν. 
Οθροη ας, 416 αἰ ὙΥπΌΒΗ ἴπ ἀπ χὰ οἴποπὶ 6116 ἄον (ἸΤοϊμοῖς τη ΟΠ, 

πη ΘΘΡΘη 616, αἰ 485 Παβοίπ θὲ νου ππ ρθα Ναΐαν ἴῃ ἀη8, αϊθ ἀὴ8 γοη ἄθη 
Τίθσομ. ἀπ θρβοΠθί ἀοῦ, Ἰθαρηθη. θη Ρ πὶ ἄρῃ συχοὶ νδξοη, Βορίδνᾶβ υπᾶ 
Ζοτη, τη ἀοὴ ἀπνονη ρθη ΤΊΘΡΘα. ρ] ΘΙ μβύθμοη, 50 514 ΠΣ ἀσο ἀυτοῖι ἄδα 
Βοβιύ ἀ08. γουπι μι ροπ 161165. ον βθ0]6 σὸν Ἰμηθὴ νγοὶν Ὠθνουχαρέ, ὨΪ8 νϑὺ- 
πἰη ρ6 Ξ.6818. δὲ δἷπθ ΓΙ 810} θθβ θιιθηᾶθ ΝΑ αν τοϊὲ 56] υβἐϊπἀροιι ΠιΘΌΘη, ὑγοπῃ 
516. βἼθιοι οἴπια [261 πϊομῦ τὶ νῖσθη Ἰαππ ; 65. ἰδ πίομξ 5ὸ τγὶθ Ποῖ μὰ Τίοτθη, ἄβγθῃ 
Τιοῦθα | πὶ ΒΙαὺ βύροῖκέ. ΟὟ 6] αἴθβονῦ νου ρα ΤῸ 1] τὐἱῦ ἄθ Ὑ οἰβμοῖ οἐδοα 
510} νου ποῦ", πιοιύ πηὺ βοίποῦ Ναΐαν, πσῖθ ΟΥρθη685. ἀπὶ Ηδηπδηδ Ὀομϑαρίθῃ, 
ΒΟπουη 816 ϑὺ οἷπο (ἰδἰβέθβραθ. ἽΝ 80.) ἀδπὶ δ οσΐθ θυ γἄξον, ἃϊθ 5ῖα ἄθῃ (ἐοἰβὲ 
ἄον ΕΠ Πα βο δῦ ποηπθης. 1)68}}8}}} βἰπα αϊθ ὙΘυπαῬρνγοβοη ποῦ, τσ ἴ6π6 Κ αὗζου 
θεπεααρίθη, Κἰπᾶθυ νοὶ Ναίαν πἀπα Ἐαθθη οὐξθβ, βοπᾶθυῃ ππῖ 85 απδαᾶθη Κἰπᾶθι. 
» ΒῚ ρα ἱῃποὴ Νβοιε --- πἰοὺ Ναθαν! --- (ἀοὐδβ ΠΙπᾶ6:" σὰ τγογᾶθη" (1011, 1, 12). 

ὅ2, (ὦ. Ψ' Πολλὰ παϑὴ εν τὴι ψυχὴν ἀποκεκρυμμενα ξεὔτιν «ἡμᾶς λανθάνοντα 

οἱ πειρᾶσμοι ἐπιτυχόντες ἡμῖν ἀποὐεικνυουσι" κι παᾶσὴηι φυλάκηι τηρεὶν τὴν καρδιῶν 
πρέπει μήποτε ἀπροφδοπητῶς καταλαβον ἡμὰς τὸ ποῦος τὸ ἀποκεχρυμμένον ερεϑιξηι 
ἐφελκεῦσϑαι οπισῶ πραγματος υπὸ ὕεου μὴ εργαξεθαι ἀπειρημένου, 

ΝΟΡΘη ἅδον ἈΙΔμπ πὰρ σὰν Ὑ ου βίου οπ 8] αἰθβον δὺς οδἷπο ὙΠΟ ]οραπρ' ὅδ ν 
Οόρποῦ: αἷ6 Βάπαςθ Ἰδοὺ ποι} τὼ ἤον Ναδαν, τνρ Ὀγϑθοθθι πῖομὲ 16 ἀἀ5. Ἅ]16}} 

Αὐμδπάίυπροη ἃ. Κα. 88. ἃ, ΥΥ ἴξ8.. εὐ ἰδεξίηρσου, ΡἸΠ]ΟΙΟς.-Ἰβέοτ, ΕἸ. Ν. Ε,, Παμᾶ 18,.». δὺ 



804 . ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΕ, 

μα.5 δὶς οἰδδῖο μθσὺν κῦτος. ὧν μ ὼς. ας ὡν ῦ μϑ τοι 

Ὡς. πο] μμ9} “κον ὙΘῦ [6 5.}} ΠῚ ῷ ΝϑΟ) σοι : 5 'κο, υοονο 

ἰξαβϑα ἰϑ ὁ ὀμϑ' δυο ββῶς δον βαϑυϑ ομθα ἐν ἰδ δι, μοὶ ὡς δ. ΘΝ. 
εἰδλομο Βὶ ὡ Μεδια ον οἱ ο βαροῦ καρ ἰδδωο οἱ ἰξμν Νᾶςς 7 Βοο ἔϑαϑδ [}5} 
δλδο βᾶϑο ῦβο τἰωϑι οὖν. βλο δ [Ὡς ὧ; 05 ἰβααὺ ὧδ μοὶ ᾿ϑϑϑιο 

ΟΣ ὁοβνο τἰτῶς, δὸ βοῦν. -οαλαμϑι» οὶ φϑοΣ έβοο., φὰς οὐ εϑῶς οἷ. 
Ὡς ὡς οοἱ οἰ. ὡμῦδϑ μβάρανϑ μμωΐ Μὶ) ὡὸ εἰο - ἤγ.α ὡὸ «ἱ τἰγδαλο ἐθῶν. 

τοῦ ϑομΐ «Ἰαθὴο κάραν Δαῦ .λχϑ βᾶχο κα θα λυ οομδιο ΟΝ, οἱ Κι 
«αὴϑ ᾶϑι βοϑὶ τρο εἰτᾶϑ, ὃς φὐλα ἰοθβαο οὐ 5. ταῦθ ἰομᾶδο ιν μοοιν 

μα9. -9 »,ἰνς ιοδὰ5 ωξϑο ρῶς. ον. αν νίμομ ἰβα 5.) ομ . κα 

ν μθὰνα. ΑΞΥ οπ μδμο ὀμὰθ νον φομδιϑο εἰ οο δῦ 

ὀΐας οβδαλο δρυΐ βὰν. σον. θὰ μὰν τϑ ρ ὦ [ὅΞ: Ια:9 . ἰομᾶδηοὸ 

ιϑοῦνο οἱ μ.55. μαδγ ἰδιυμυδοος οδβοοο μοομο βοὸς Με μοΐ Ρμμυίο,. μας ρῶν. 

ὁ οἷ. Νβομλν ἰδδομο ἰορῶα ορς, ραιροΣ ᾶτς), ἰαξϑ»ὺ. ϑμ5 «μι. 

ἰδϑιϑιοθο ὡς δυο. βάραυο μου λα .ὃἷς ομἱ ὁμοῦ. ὀιδώξθ αϑϑῦ τ ὀιγαβιδν 

ἰδ ἰδῶ μθ ἰλανκοῦ μϑ αϑὰᾷἀθ ὁῶνς κλ ρλᾶν, ων. κῶν οὶ, Δο) ποΝ 

ὧθ ἡμολὶν μὸ ἰδ μας νὰ μο οοὴ το μοο. μοὶ ὀΐς τυοδαλο μι 539 

ἸόΝβο δας ἐ5 ὧδ ἐμοί δλο ἰμλγ οομΐ οἰδαο ιδθαων μα . (499) ὁμδῦν 8) 

«πϑιοίμυ κοΐ» κοὐ μον, ἰαβαδος, «νι ρον ἐμωϑᾶν. 1, υοιοί μον, 59 κοΐ ββάέαϑο {νον ἰκθοὶ 
ὐἱ ροῦν Νμο Κρυΐ ἰον. κϑὶ ρα νοο οοϑλο λας βασρονς, ὡὦἹ ῬῈ5 

Νϑνουν μοὶ [Κλ (οομϑ δ. εἰλαύγων ἰϑουνθ ὡ ᾿οὴον οἱ μθοι ἰβκκάδο κὸν εἱ 

᾿βϑδθον ᾿ς μλ ὼ9 οΣ ὼς οἰδύωδνοο αὶ οἱ οοῖν Ὅλο. ἰδομυδμο ομνα οἱ 

ὥσμαο οἶκος θ νῦν» ἰδὼμ5 μάθουν ὡς «ὡ} ᾿9 γυϑ υοῦ; ἰδ ϑος θὰ 

ἰοῦ ποῦ νοὶ τἰδρ 9 δας ἀ- (ον ἰμοίδδο ἰδ, Ἀὰν οομὶ 3.9. Π|ο «ομῖν, 

᾿Θἱ ἰδ 9οὶ, ἐμβοίδδοο ἰδοῦσιν ον λ ρα ἰοιδὰν ομμοὶ ἰοὶν μβοίο τ αι. μεβαϑθο 

τον τί ον 591} (ϑομθῶνθν κα.) τα] (οομθα ἐγ το οἱ τἰδϑδος οὶ 

Ν,, [9 :μὶ ιὥϑοα. μ5) οὔβο βοὴν :οϑαϑνθὴς, (μὸ τοὶ» οἱ πω ὁμδΐ, 

μ. μεν γον τἰϑὶ αν οὶ μοὶ Μὲ ἰκϑωϊο 13} ὼ ὦ. ὦ τἸϑῦὰθ 

᾿. δμμοΣ ἰμϑο αὐὸ ἘΞ ΕΊΣ : οι) μὺν. »»ὃ «ὔομο : θοῦ, 9 99} νἱ δύσι 

το" ὁ αὧὐἱ μ. μο}ν. ἰμδα δι ἐν σοΣ ἰμϑϑνν 1 «ογοί μον φαΐ τ βαλαϑο [1}ν μὸν. [κοι 

βορννο :ο99) μκο ταν ἰδξοςθ μὰς, άϑρδ ζοσοι εἰμοῶνι αν οὐοιοίμυ, «5. } 
ΘΔ κῶς. ὀοῖϑο ἔβμα οὔθ. 55.769 ΟἹ} : μοὶ οοὶν οὐ βυυοὐ (οοῖν. ἡμαο ὅλο Οϑν ΡΟΣ 

φρο "ΓΟ μαδϑϑ μὸ μον  Ννβςςς δὲ μνς, ὁὸς ΝΩ μα βου. ὠϑίο τω 515 Μὴ; 



ἘΠΑΘΗΙΙΒ ῬΟΝΤΙΟΤΙΒ. 895 

ἅδη Νιαξαγίσίοθοι πϑομσιροῦθη, βοπᾶθγηι τσῖσ ΠΆ6π 16 ἘΊΘΙμοΙ , αἷς (ἀοροῦθ οὐδοβ 
ΔΕΖΟΠΘΉΤΙΟΙ. πη δοθβααι ἀπ ψουβίο εἶσ πηβου Ηρ χὰ 1ἰϊύθα, νὸμ ἄθηι δὲ 

Αὐβραηρ' ἀδν Το Βοη5. ἰδ" (ρον, 4,25), ἄδτηῖ πίσμῦ αἴ6 Ναίανύν 6. ἀπν οι ΠΕΡ; 

ἀπ σοροη ὅ85 (ἰδοὺ (ἰοέῦοβ, δῖ θοΐπι ὙΊΘμ, ἴπ Βορίονᾶθ ππᾶ ΖΟΙῚ. 5[0}} ΘΡ Θθο, 

τπᾶ απ δ ἀπΒ πἰομὶ αἴὸ δπιβθοτου Πιηρο πᾶ ἢν ΑΔΌΠΟΙ ἄπγοι ἀ16 ἼΛΙΟ 06. ἴῃ τΠΒ 
Ῥ]οπᾶθῃ ὑπ γ ΡΨ ΊΓΤΘΙ. 

ὅθ. ῳ- «᾽. Βελοβ πονηρὸν ἔστι διαλογισμὸς πονῆρος πρῶτον εκ τῆς ψυχῆς 

εἐπιϑυμίας ἐχβαλλῶν [εκπορενομενος). 
Ἐν] ταπρ οἶποι ΒΟμν  Ἔβ.6 116. Οὔθη τϑᾶοίο Σ᾽ γὸὺπ ἄθῃ ἴῃ (6 336618. γοὺ- 

ῬοΟΡρΌπΘα ΓΘ ἀθπβομίξου, αἰ ἀϊθ 6616. ἀατο ἄπβονο ΒΕ βΠομο ἘΠηανίϊοῖτο τπ' 510} 
δαΐσοβίαροιυ μδὲ ἀπᾶ ἀΐο θεῖ ἱτροπᾶ δίπομι Απ]αβ, θοῖτη ἥθμοη σον Ηὔτοπ, νει σίσβαπι 

ὙΓΟΓ6η, ὙΘΠῚ ΤΔ ὈΠΥΟΥΒΙΟΠ ἐῖρ᾽ ἰδῦ. ΗἾΟΡ 5ρτΊΟ Ὁ ὁΡ νοι ἄρῃ Ὀὔβοι ἀϑάδη]τοπ, 

ἄθ: γοὰ δύο δαβρομ, ἀπ ἄθπι ὅθ ἍΜ 16 χυβίπππιξ; ον" ἀανο ον} ἄθῃ 

ἩΘΉβΟΝοα νῖθ οἷα ΤῸ] παπᾶ ἐδέοι πη ἴῃ σἴϊπᾶο, Ὀππβυα ἔβομθ ἰδῇ 685. ππῃ, αἴθθθα 

οἄδηϊομ, ἄθ. αἴ ἄοπὶ Πουχοη Κοτητηῦ, σὰ ὈΠΙΘΙΒΟΠοΙ θη ΥῸΠ 6161, 61 ΨῸῊ 

πβοη -- γοπ ἄσδη Πἥϊπιομποι οὗον ξΞοπεὺ Ψ|Ὸ --τ οἷα Π)ΌΉΚ6]η. δα ἃς Ἠθομ- 

ΒΟΒ Ῥπθη ἈΡΡΟ ΒΟ οββοα τὶν" (ψ 10, 9); 6πὸν (( 648 η]ζ6) Ἰζοπιπηρ 8πι5. ἄοτη Ἡουχοη 

πη ἀϊοβου χίοιὲ δὰ ἄκβ Ηουχ. Οθσθη θοῖαθ. βοὶϊυχὺ ἊΝ Θομβαπηϊτοῖν [ πα ΑβἸκοθβο. 

δ4. «». Εἰ ὁ γοὺυρ τοῦθ τὲ λογους χαὶ τὰ ονόματαὰ διαχρινεὶι λόογοὶ δὲ καὶ 

ονοματα περι πραγματῶν δηλουσι κρίνει ἀρὰ ὁ νοὺς τὰ πραγματα. 

ἘΠῚ ἀοθ μὸν Βονγοῖβ ρόροη 4186. 5 γϑ  ἐβο ρθη. (απολογιστιχος) Κοῖσον, αἷὸ 

ἢν εἷρποβ Ὑ βθὴ Ἰοαρηθῃ, {ἰν ἀᾺ5. ΤΆΒΟΙΠ ΘΙΠΒΥ ψοιη ρθη βθοὶα ἴῃ ἀπ5. 1ΠΡ 

Ναΐαν ροιδ ἂὰ8 ἄοπ ὑοίᾶοπ Ταύβδομθη μοῦνον. Ταγοῖ ἀ16 (ἀνδιηπιδὶῖς. (Ὁ Ἰμο]ιτο 

ἄον λογοι ἀπ ονοματαὶ) ἀπξουβομοιἀοὺ βἷο α16 Πῖηρθ σοι οἰπαπιᾶον (ἃ. ᾿ι. τηδομῦ 5[6 

ψουβ θα θη) τα ξο]5. ἄθι" γουβοίοάοποι Κρυδοιοη, ἠδ β χ, Β. οἷπ ΟΙΚ ἄδββο]ρ6 Πῖηρ; 

Βο, οἷῃ ἀπάοτοβ ἅπᾶουβ Βοηθηπέ, ἩΒΠνομὰ αἰ ὙΟνπαμ Ὁ οὐἰτοπηῦ, ἀδρ ἀἄ85. ὈΪπρ; 

βοίπον Ναῖαν πϑοὴ ἀβββοῦθ. ἰδύ, νγ6 }} αἴ νου ρο ὅθ619 ἃϊα Πῖπρα Β0]}5ὺ 818 

δ τὴν ἄον Βοσζοϊομηππροι καυδῖν ἄἀθν 1ῃτ' νοτὰ ΒΟ ΟΡ ον σαροῦοποη ἘΠ] ρ τοὶ ἀπιίθυ- 

βομοια οὔ, 
δῇ. γι: μαλοη οἶπο ἀν 6 06, ἅ16 ὙΡ ἸΏ Ὸ]ρ6 7θπ6ν υγοι βόμοι ΒΟπιΠαπρ' 

(ἴπ ἄν Α5|κθ886) ἀθγοι ἀ6 ἸΜΟΙπΙρτιηρ' ἄθν 56616 1 (65 ΘΡΠΒΌΘΠΘη. ΕἸ ἸΓΟ ἢ Π18 δ118 

ηδᾶθη θοβιὑσοπ; ἴπ ὙγΘΙοιον Ὑ οἶβθ Πν σὰ [ΠΡ ρΟΙΔΠΡΌΠ, βαρὺ ΟΣ πὶ ΕὈΙ πάθη: 

Ο νοῦς τοτὲ εἰς τὰῷό νοητὰ ἐπισκέπτεται ὁτὰν τῶν τὲ κινησεῶν καὶ τῶν Ψψυχὴς 

παϑῶν ελευϑέροφ καταστηι. 

δθ0. (. Ψ- Ὁ Εἰ ϑὲκ λέγεται αἰσϑησει καὶ διάνοιαι, ουτῶς δὲ ελευσεται Χ. 

ον τρύπὸν εϑεασαντο αὐτὸν οὐ μαϑήται ἀναβαντὰ δὶς τὸν ουρᾶνον, λεγετῶ τις ὁπῶβ 

αὐτὸν εϑεασίντο" πλὴν τοῖς ἀγιοις διάπαντος ἀναβαινει ὁ Χ, καν πρὸς αλλουθ κατα- 

βαινηι τοῦ ἀναγώγδιγ (ωναβιβαξειν) αὐτοῦυς. 

ΟἿ, Βοχοίοηποὶ αἴθ θοᾶθ Ναΐασοη ἴπ ἄον ΨΥ πΙραηρ; α16. οἷπθ δύ θη ἢ 

«τὶν πὸ ἄδπι Ποηϊκνουηῦροη ον βθοῖθ, 4186. ροἰβειρα Τυυ]τθητ πῖβ ὀτηρίδηροπ Παύ, 

ἀϊδ απᾶτο Ῥοιπουῖζοῦ Ὑ{10 τ ἄρῃ 16 ΙΒ] θη. Αὐροη. Βοῖ6. Ατσίθη ἘΞ ΘΠθπθη5 

οἰπα πἰν ΚΠ 0ἢ ἀπ πανον βδβῖρ. ΝΠ ἄθῃ 161 Ὁ] ὁπ θη Αὐροη βομααΐα χ. Β. ἅοσ Τἄαθον 

Τοθαπι 815 δὲ βᾶρίο:: φϑίομο ἅδ8 ἰβὺ (ἀούθοβ Τιϑτημι, (α8. ον 6] ὺ Ξπαο ἐτέρι" 

(5οἈ. 1, 99}; ἀ5 βϑιιθπὶ θοχϑίομπιθὺ 8001" ὅθ} ἀὰ8 βοἰβύϊρο Δ ΔΙ Ρμ Ππιοσι νυ] ἴῃ 61 

ὙΤου ΘΟ: φΒ0]ρ βἰπα ἀϊο τοῖποβ Ηθυζθηβ βἰπᾶ, ἄθῃμ 86 ὑγουᾶθη (Δοὐὺ ΒοΗΒαθη " 

ἵν, δὅ,5) ψγὸ ὅλ5 ον ἄϊθ Τὸνκοπη ηΐβ θϑζθιομποῦ, 16 ἄον Ἠονν σὰ ΡΆΜΙΠΡΡαΒ 

βαρξ: ἀΐδβο ρᾶησο Ζοὶν ἷπ 1οἷν θα ϑαος ἀπ ἄπ ἰκζοππιβὺ τη]ο]ὶ πἰομῦ ὃ γγθ}" τηῖο ἢ 

εἰδμξ ἄρυ βίδῃρ ἄθπ ψαίον -- ψίθ Βρυϊομβὺ ἄὰ ἄοππ: ποῖρθ παῖ ἄθη Ὑαῦον Ὁ" 

(σοι. 14,9). Ἠΐδν ἰδὲ βθίιθῃ τε ἸανἸζθηπθη, Μ16 65. Ῥϑῦΐαβ οὐΠἶνε: ,αἰ6 Αὐροη 

ϑῦτου δγζθη τηὔροπ μ6116 σγογάθῃ, ἅδβ 1» ἅϊ6 Ηοβπαπρ, βοῖπον Βογαβαηρ, οΥἸκοηπῦ " 

(Βρᾷ. 1,1). ὄ 50. ψιὶῖβα 1 Ομν. τσίθαθν ΚοτημΊθΏ, ὑσὶ πη αἴ6 δ ὔμπρον. χὰπὶ Ἡ]ΠΠΊ6] χῳ3Ὁ 
0: 

οὐ μι “πὴ 

ὩὩπΑ οὶ 

ΣΕ Σ ἷ ΣΕὶυ τ Ἰ ἐφτελλὺχι α τη ΧΙ 



890 . ΒΗΑΝΚΈΝΒΕΠΕ, 

ομραδάϑὺ οὗδονςς «θα Ἀκο υκομβο ἰδαθα ὦ μα (6985. ἰνβϑϑο ἰονδν 
Θιβο .οιἰασμϑμο ὀῆνο ορο ὥσοο σῶν, ὁ Μίμαθο δώ 5.6. οἱ βαας «ον 

μα Νοῦλοοῦ οἱα δ οὐ .[1ομο μα ὅν μΣ δῶν ομβο μς Νόϑλο 

ΝΟδ δῦ» βιαυὶ ΠΟ νϑδλο οἱ αὕδαλοο {μὲ μγ (5μο. οὐ αϑδλο μακὸνς μ᾽ 
ὀΐδ. Νῶ τἰδουρα || ΠοοῖΝ [50 .-9 Δείμαθο {ΔΚ ἰμδνας βιϑοι ο δυξγλαλθο 

μᾶβϑ ομν μα τρο βυῦδα . λο μθο [5.9 κὸς βοα. Ναας, [9 «ρσϑον, 

«Ἰυϑι5 δα μοὶ ἐν οὐ μκὰ ον οὐ δμαδος ν βιινανον δα δ ον αὐϑι βυμυδραν, ἰδσξοςθ 
ἰδίου ἢ ἰλοο ἢ θοῦ τιϑομῖια,, ῥομο ἰμοτ ἡ θο να οὐοιν [κα 

"γν τϑὴϑ . οἱοοῦθν θ αρῦο «ϑλαθ  ἰδαυθῦο οἱα υϑ μὰ) 

τῶ ΠῚ Οἰμᾶϑ ἰδ ῳ μῖδο {|ὁ εἴμαθ οἵκοας., ἰμομο ΜῸ Φον δοο || υϑλδδο 

᾿ϑν μιϑ ΐ εἰμυδαο Μν καλαομο, φῶς 9. οιαδδς, δον» ῥοααθιτο θορὸν ΚΣ βοιο. 
Ὁ 5} ἰμὼγ νον ον οὐδαϑο οἱ ταλῦλο ἰϑιρ ὀδο οδὴος οὐ αν, μυοῖο Ἀ5 

λωϑαν. ἐμβγ μα γαου οοὶ [υυοίο. 5 ἱ ὦ ἐν ΝΕ ἔρος Π9ν 15 ὲ ὡὸ --ονονοὶ» οοὶ καὶ Ν᾽ 

ἰλαλου ϑιϑοο ββϑο ἱ; ὥορθ τ οἱ ᾿αρα; Ναδοο μρυΐ λαὸς, μὸν, «5. .ἰλοοῖδα ἰκιςς 

βοο;ν. να ἐν λοῦσα». ῷδο : μαδὰ. «ἡ ᾿ρον {}}ν τος ὄμ5ο τὰς {ο ἰγπ.) 

Ῥῃ βαο κάλοὺν [α3.. ἰϑμαγο ββααῷ Ἅμα, ςϑ]οίο  οροὶγ. μαδοὶρ μιαοἱ . οὐδοδι μοῦ 

194} οἱ δπὸὴΡμ, οἱ οου |15.., οἱ Πατοδνδο ἢ οἱ. μκκαϑο) Ἀϑ ρεο δ 5.59. ϑνθοΣ 

ὅμϑ . οιεούι αϑρο μο. βαδαβϑ ϑὸονννν ἰμρϑ ἁδὺ ΟΜΝ» ἐν οἱ ἰδ 

Ἄβαυ Μν ἰκαῦἱ ἰβαδυκο κ .ϑοι εἰ «ἰἰα.9 ςὐαθον . . τ μΣὉ ΨΥ 

ε,λακυκο) δον βου οοῦὰ. ἰοδαὺ οἰαχορ Ιαὼὰϑ ἰοῦ οὔδϑυοι 

Πα 5 μας δα :ἰοδὰ) μοι κῶν δου Ο[Δα,9}} ὀρ. ϑ ϑίξῳςθ ῥοθο 

ΞΟ διῶ, οὔὗνσιν οοο ομοιαανς.. ον ομαροαξς, ρας βου ΓΝ 

«μὰ. δλῳςθ ἰοῖῖν οἷς βο εάν δα αὰϑ :γ)αρ υυοὐν θα" ἰοὺ 

ΠΡ ΨΈΤΙ ε Θιξο Θ ϑαϑιο καῦο δ.) ματῶνν άϑαδο βαθὺς οὶ ὡο Ως Μοῦ 

:μ νοις ομλαοῦ δ βι9.ν ἰοδὰν ἰδ ῦ μγο Ομομο βαυμθν οὔδον οοΐνϑς 

ΞΘ, ῥοὶςς οδδι μας οὐομδδον, οον,, ἀϑα} κάθα, ο :ἰκθ. 6.5}. οὔνδαϑιον ομοςθῶν, 99 
ὁθ 3 ὰ) μ ρας. δ θοο .λασρον μβαοοαβϑ ὁὸ Ὦς ΜΜοο . νας ἰοβ».}} οὖ». 

μοὶ οΐος. οξαυβ ον, ονμοο ἰοβν "ον οῖο Ομασϑὺ θα Ἀν ΟΝ ϑα ἐς ὁβ.9 

«ϑομαροαϑῶς ϑομθο υμυΐ βοανθ ἰδοὺ 9 ϑθο ἰὼ9. οὔναϑὺ «μευ μα:5 
Ιιϑὶγ αὶ τκαῦ οἷος ον μαῦρον ςοομαροασνς, {ΠΣ ῬΗ5. Ο«ϑομαιο δον ζοομοοο 

οὗ. ρον μκο υμαῦῦ ἰϑομουαιν. μο. οι) ολμμαο υϑαροῦδθο (δου 

μρας ἰδδύρθ οὐ βῈϑ5. ὁμο οὐϑ}} "7 οὐν βογ ὁμοῦ αν Ἀγ καὶ «1 

ἔξ 9) ᾿ῶα μισὸ αν αν μμυ Βοαν5 «ας ο μμϑϑ5. ,ϑοβλο οι γαθϑΣ 

" ϑομο αθσιυδοθο. ἰσθμὸν ὁμάθθαν ἰθὺ [ιοθορενς, μα; βοακο βασροὶ 
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ΓΔΈγΘη ΞΘ Ποη; πὰ βαρ οἶποι, 16 ἴῃ αἷθ Φὔηρθι σΌΒΘΠΘπ. Πδῦδπη, 16 ἄβπι8]5 πὰ 
ἸοΙ Ὀ]οῃ6. Ατπιροπ μαύίθη, θθνον ὅθι" ΗΘΙ ἈοΓασ δι ΙΑ γῶν πη 516 ἄδη (ἀοὶδὲ 
Θηρίδπροι μδίδοη, τοι ἀθπὶ ΟΡ 8610 6 βαρξο: ω6 0 ὙΙΡΑ͂ πο αἴθ σάπχο ΘΠ Ποὺ 
χοίρθη ἀπᾶ ἴῃ 1ῃπὶ ψοναοῦ [ἢν ΘΡσθηποι, ἀἀΡ 16]1 ἴῃ πιοίποπι αίου Ὀΐπ ππᾶ ὁΡ ἴῃ 
ταῖρι (08. 14. 1οἡ. ανδὰβ ρ ἢ ποσνον, 6ἀΡ ἄο' ΗθΥΡ πίουῦ 818. ΓΙΌ ΡΘΌ]4ο. ἴῃ 
ἄον ὝΟΙΕ δυξομίοπ, βοπᾶουη (6 Ἰοροβ ἀυὐὲ οἴπθη συ ]]Πκοπιπθποη ΟΠ ΒΟ θη ἃπ5 
ἄον Ταηρίναι. δηπδῖπι ἀπ νου 6πὶ ΒΘρίππ ΒΘ 6 ρ8η2 παύατρδπιϑβ νου] πα 6η 
ΒΠάππρ' ({πι Μαπέξον]οῖ 06) ἀπ ἴα ἴππη τνῖθ ἴῃ δἰποῦι ΠΠΘΙΩΡ61 ψψομπέθ, νου θαπάθη δαῦ 
οὐῖρ. πὰ ἴππ νο θη οῖθ οσ βοῖπ σάπχοβ ΗΘ ]βυνυς, Ἰὰς ἢππὶ τ δὲ ἀηρδθθίοῦ, ἴῃ 
τὰ πὶ οὐ ἄδῃ Ἐπ Ἰσυοῖβ. σοι θα, ταΐῦ 1ππὶ σὰ οἰπον ΝΒ] θβ εὑ (χυριοτηφ) νου ϑαπάδη, 
516. βαῇθηῃ βοῖπο ΜΙΟΠΒΟ Ποῖ ΠΡ ΚΠ νὸὰ ἄον. γάρ χὰπὶ ΠΗ πηπη6] βἐθίρθη. ὑπᾷ 
πὔνξοη νοὰ ἄθη ΕΠΠΡΌΪΗ, ἀμ 516. πἱοινδ γονίογθη ρομὺ οὔθν δαΐροιῦ (ἢ ἀϊ6 (ΛΟ 611), 
βοπάρυη ἴῃ ἀ6ν ἐνῶσις, ἴῃ ΟΓ 516 ϑαϊβίϊθρ, ὑυ]θἀθυ οιηηιθπ ὑεἱρα, νὺ}} ὅθι ππρρο- 
σεοασίοηι Οοὐϊμοῖν, ἐὰν ἀἴθ 65. τοῖα Απί- ἀπ ΑΒβέοίρθη οἷδέ, ἄοππα, Ἡϊτηπιο] παπᾶ 
Ἐνᾶδ βἰπᾷ νου πιὶν ν0}]". Πα Αροβίβιὶ μϑῆθη 8150 ὑψιρ]Π10ἢ ταῖθ ἢ σαπ Απροπ ἦδ5 
ΘΙ ῦατο ρβομοπ, ἃ. ἢ. 416 Μοηβομ]ιοῖῦ ΟΡ. ἢν ἀθὰ ΒΒ] οῖς ἀν ἀστοὶ ἄθη ἰοἰδὺ 
βο ΠΟ ΠΙρύοπ, Τὸ Ὧθ᾽ ΑΡοβίθὶ, ἀἷδ βρᾶξον ἀἴοὸ απϑάθ θιπρῆῃρθη πη [1616 Αροπ 
θοκαιιθη, αἴθ. ἀπρορρθησία (τος μοῖῦ ἴῃ ἀν θθργθησύθη ΜΘ ημβο μοὶ δ σὰ ΟΡ ΠΘη, 
βέοὶρὺ ΟἿ». βυδπιαϊρ ἴπ βοῖπου ουθ ποῖα 1π 16 ΗΠ], γγ0 1] Θ᾽ ἀπΘΡ ΟΣ ΒΟΆ]1ΟΙ. ἰδύ, 
Εν αἴ Τιοι θθβααρθη πηϑιοέθᾶν ἀπ ἐὰ ἀἰο Ὑ ουππηΐ ἄον (ὐοβοπδρίο ἀπίαβθαν; 
αθον ἀατοῖ 85 [ἰομξ, ἄδ5 ἴῃ ἰπποπ δαῖρσϑηῦ ἀπ 86. τὶν συνϑὶ ἔ8110856: θυ θη 
ΟΥ̓ ΠΕ, ρἸαιθομ εἴθ, Ὑγ8}1 δ’ 80 ψυθηΐρὶ Βι θα θαν δῦ ττῖθ ἀν Ψαίον πα ἄν (ἀοἰβί. 
Ὧ)1ο ᾿υϊπι ἅς Καππὲ πϑοῖι ἄθπι γον ἀὁ5. Πόσττ Ἀ]] πῃ 10}. βϑθϑὺ : ἡἱοπιδηα βιδι 
ἄθῃ αΐθν, 8415 ἄου νοι γαΐθυ ἰδ, πίοιπθπα ἄθη βομη, ἄθππ ἀν αῦθν, πἀπᾶ ον 
Οεἰδὺ ἰδὲ οβ, ἄδθυ ἅϊ8. βϑβϑίχηθῃ Τίθίθη ον (ἀου μοὶ ουΐονβομξ, --- ΕὙΘΊΠΟΝ βιοῖρὺ 
δ᾽ Ζὰ δηᾶογοι ΠΟΡΑ) πὶ 816 πουθαῦ σὰ ΤΠ ΠΡΘη" ἸΠΒΟΪΘΡη. οὲ βἰοι ογαϊθάνιρίθ απ 
ποομέβροβία!" δηπαλτη ππᾶ 80. οὐβομίοη ἀπ ἴῃ ἰἢν νυ] δου κοτηηθη τὶρ, 516. σατη 
Ἡϊπητηο] δα χα γαπ, ἃὰ85 {6 δπι ΤΡΡ ἢ η. σὰ βοῖπον ποθι ΕΠἸτοππὐπῖβ, Ὑγ16 ρὸ- 
ΒΟΒσΙΘθθη βὐθαῦ: μὲν ἔλππισ δ ἀπβ ἴῃ αἴ Ηδηθ ἀπᾶ βοίχζεθ ππβ πρῦθη βίοι πὶ ἤθη 
ἩΪπηπι61 οἷο." (Ερ. 2, 0). 

ὅ7. ἰ. «τον. ὕτι ανταποδιδοται [ λογικὴ φυσις ἔεμπροσϑὲν τοῦ βηματὸος του 

Χ, ἡ ἀαρϑαρσια εὐτιν ἡ φϑορα, ἢ γνῶσις ἢ ἀγνῶώσια. 
σοᾶον πὶσα οαὐβργθομομα ἄθπι, νγὰβ οὐ Ηἴθυ δ έθ ἀπ νϑ]ξθ, πὶ ἄθι' πϑῦθα 

Ὑ7610 βοίπου ρϑυθομύθη [οἱ θιαρίδπροι, [Γἰουξα σ᾽ 4186 ἩΘΙΠ]ρ κοι ἀπ 1610 δὲ 
ἅδῃ Τορο1 (ἀοὐΐοθβ νου ἄρῃ βομ πα] οἴκοι 1.6 4 ΘΒ μα ἔξθη τοῖπ, ἄβηη οπιρέξηρι ὁ 
ἄοτέ ἰδ. ἀπϑαββριθο!ομα ΗΠ κοῦ ἀον ΗΘ Πρ καρ ἀπᾶ βοΐπ ΓοῖΡ βύρα ἢ] ἴπ 
Ἑρμαῖς. ἍΜ Ὸ1 οὐ α16 ἘσΙτοπππὶβ (οὐδοβ θα ἀπᾶ οἰ τὰν τὰ Τίθβοι τπᾶ 
Βοίου, 80 νυἱτὰ οὐ. ἀονὲ ἀ16 γο]]Πτοιιπιθπο ΕΘ η 15. σὰ Βοῖπον ΞΟ] ρΊτοῖε, πϊοιῦ 
σὰν 8] οπιρίαπροπ. γε: ἀδροροη βϑῖπθι 818 ΤΘΠΊΡΟΙ ἄθ5. Ἀ]ρ. ἰτοϊδίος ρ8- 
ΒΟ ἴβμοα [610 ἀπχοῖ βοιξ]Π]οἾο 1,6] ἀθηβο δι ξθη γουάδυ, θη νογάϊτ οὐ (Το ἴῃ 
ἅδον ψογάαπηπιηὶβ απ δι" πεὶσὰ νὸπ ἄδν ΘΠ] ρΊτοῦ ἀπά ἄθμι ΟἸδπχ ἄδν ον θοθίοπ 
ΔΌΒΡΘΒΟΙ]ΟΒΒ6η, βοῖπ [Ὁ ψ]ρᾶ ἢπβίον, οὺ νιρ νδ]]1ρ’ θη βέ8}10 ἀπᾶ Βοηθαβ] οἷ ἐπ 
ἀν Ὡπ8]. γον ἀἴο Εὐν]κοπαίηβ (ἀοῦίοβ πίομὲ ΠΙθθὲθ παπᾶ 510} πἰομῦ πῖον σότα Βύβθη 
δον απᾶξο, ππὶ βοίπθῃ ΒΟΒΌΡ ΟΡ ἴπ Οἱ ἔνθ 6πὶ Τόν πη θη σὰ ἸΘΡΠΘΙ, 561π8 ἀθθούα 
χὰ Βαϊέθπ ἀπᾶ 5ὸ ἄστγοῖ βοῖπο Εὐ]τοπηΐη 5 οὐ]θαομ θὲ σὰ τγοσᾶθη, ιν Οαοὐὐ ἀονὺ 

ἴῃ ἀου Θὰ8] Κοππθη ΙΘΥΠΘΠ, 80 ΒΡ ΘΒΟΠ]ΟΒΒῸΠ. ῸΠ (6Ρ 50] ρ οὶ (ον Ἡ ΙΠ]ροι, Ηἰπϑαβ- 
σθυνον οι ἴπ ἅ16 ἔπιβουβίθ ΤΙ πϑέθγηῖβ, ἴοτη γο 8116. μη, πα 8116 ὰ Βύβοῃ κὰ- 

βηηπηθη. Ποιὺ ουκαπαῦ δὲ ἄαππ Θοὐἱῦ ἀπ πιπβ βϑίπθ (Δθσθο ερ το ΔΠΟΡ ΚΘηΠΘΩ. 
ΨΩ]. ΠῚ Καρ. ὅ1. δοᾶσοι Ἰκοπποι ἅ16 Βῦβοι αἷς Ξ6] 16 Ἰκοῖθ ἄἀθν ΗΘ ρθη αἱολὺ, 50 
πϑηῖρ; ἡ 18 αἴο ΒΙπᾶοπ, 516} 8πὶ ΑΠΌ] οἰς ἀ65 1 ἠομίαβ δραπίοίγθ, τιπᾶ ὅπ ἢ πτηρ ἰκομ τὶ 
ἅϊθ (ἰδγθομέθῃ πἰομὺ ἀϊθ Θὰ8] ἄν Βὔβοῃη πᾶ ἴμτα Αὐί, 8ὸ ψοηῖρ 16 616 688] 
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388 τ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

λα3γ νοι μιᾷ. οοὶ ἤφιαν εἱ νκον τ «ἰαβιυδλο 15. ὀβο. ᾿ϑϑδδον δ λϑο «μδοο 

μϑων ἰαλοοο.. οϑα, ὁ ἢ ἔρος 9» τροῖγ ἰϑσμις ὅογ ορνασία, (οἱ θα ονο το. υϑιαϑο ο ἐδ) 

ἴοι ψααο :,ϑομαϑθ ὅθ) καλοῦ βάσροῦ βῷς (ϑοβνόν ἐβάϑϑα ἐο δςς (λα ο ' 
τοῦ θδλοΣ [καὶ εἱς ψ950 ἰῥοναιον (δ γαον οὐ μτν [ αδνσιυδϑο 5 δέϑδδος ϑϑιμος 

«ομὰ9 ὁ ὅδ, 5. μὸ σϑμθ ὑνδϑοο : οῦο. ἱβϑν»γ α15. ΜΠ) μ9} ομυϑῦ ἰλαϑοι. 

Ἀν ϑονσο ᾿νοῦ μμὸ ὡ οἱ βϑαδν, μαϑαδ ἐο . κλαθδνυδναλο [καθὸ . μ᾿. ὁδο. 

ἰοδαν οὐδ λ΄ καὶο τάων αὐ Ἄμασιν ἴμεϑ᾽ [μαϑορθο . .νν ᾿ΕΕΥ ΤΥ μεθ 

ον μϑρμο ἰμμυΐο. βαὰς  }}» ἰλανοῖνς, ἰμλαθο ὀιδαλο μὰς ρος υὩοὶ ἰδϑυϑ 

ὑμο βϑαδ, λαϑὶΣ θσκις ὁοἱγ ϑρλ αοῦας ἰοο ϑλο» οὐοἹ Ἀν μοῖοι ιϑίϑ τυ ον ΝΕ Ἢ 

«399) οἷν ς ς ϑϑο ϑίο 1. μρϑίαὶ ἔμ 8.9) 'ΝΆϑ" οἷο : (5}|5»5 οοοι ᾿δϑ να ϑθο ὡὸ 

-ον οὐ κος 1 ΠΣ ᾿ς ϑομδλοο,, μϑ οοῖν. ἰμῤον ἰλοσἀς ἊΣ. «οἱ κολιοο μμωοῦ 

ἰούν σας αὐ} μαξρο ϑοὶ. ΔῈ ςϑίο οἷοοι αυο δ Νὰ οῦ5) οὐ. Νατος 

δρυΐ ομο ας γϑοὸ νυ ἰα λΘ ας αὐοι ᾿ϑὶ πϑλλοο . οοον α 9) ομϑϑοο ἰδ καθὸ 

κὐϑι μιοοιν «μααχιτ τ δον τβδαςς 5). (οοογαδ,, ἰλϑίμον ἔφ ὶ ̓ουδυὶ »ὰ- 

«ἀϑοδὶ πὸ μας κα. ἤοο οὶ ..5 βοαιο μὺ Νωΐμαλθο 35. 

εϑοομΣ βορδις γόδανς, αὐϑόρδοος, τοῦς, Θομλὶ ᾿θσα αν ᾿υοὐ» ἰϑοιαθο οϑῦνθο 

ὦ ΩΣ ἰυυοῦ μοι. ϑιοδ οὶ ἰροϑς οὰν λα) .ἰούδβαςο δὸς ἔβας τὸ 

Ὅὦ ἈΔῸ κθονν 1} αγοοῦ μυοὺ ὡὸ φλόμοΣ ἈΚ) οἷς σμολοΣ οἱ τοσοῦ μιϑὸ» 6.» 
᾿ δ μῶν, ρον Ῥέαν ἰνῶν ὥσθ ιοἰο μὲ. ἰϑῖνο) μοί. Δα ϑοΣ 

«Ξιόθϑο τἰρβα, "5 ἰλαδον ὠνλθοο :λαΐαθϑο μα λ5ι5 ϑομδοιίο ᾿ οὐνωθοΣ ἰεϑοῶνο 

ϑομθ οὐδ Ἀγ. όροοΣ ᾿σνόΐο ῥμαθ οἱ ἔμοῦ. μὸν νοι «ακαα "ὶ ϑομδας 

μ μαϑιϑ μιϑῶνα, ὁ βῦσλϑῦς Οἱ ὡς 6006 «μὰ κϑδνουν ΒΝ οὐ) ὡὸ ἐλοϑναοου μυυοὺ 15...) 

σοιοδυὶ μῶν ἰοῖνν ἰοῶν ἀν ο δὰ μα τος οἷο οἱ μ} Ὁ κα οἰο ΒΕΚῚ 

.. ϑαθν Νοροοο.. « μο ἰδέδονς. [ὅ6.95) :βαυκο βαυϑοῦ οἱ ΓΙ οἱ εἰ δνυϑὸν ἰοο Ὸ 

195. «Δλκοαυΐο Ὁ οι μπὲ νἰ μω ΠΝ ἵδο αα. κω ρο Νουϊαλααν Νοροὶ ομϑῦν, οἷ. 

«ἰαλιθο ϑίο μὲ εἰ κλθλθν ἔρις ομρον ἰδιων λοο ὑρϑνο ἀϑος λόομθϑου τϑὴ Βϑ. ἐν ΞΘ ϑοΘ 

μαϑῶς αϑος ἰδα.9) μϑρσθον κὐνυΐος. βοΣ οὐ δον οὶ τἰδορο 5» νου μα Θ ς 9 δ: 

«αῦ ἱαὉ ΟἾΝΟΣ ὁοὴ» ᾿9 9 λον ὁ ε5 ϑομαν. οϑόϑαλο [γ}.6. αὐ) Μὲ - τυθο ιαϑ) 

θμαν ἰδοὺ Ἰὰς, {μον ὁ τ θῶ κϑλλαθν οὶ εἰδδοο αθνος ὁμδοὶ ἐλμοϑο. ον 
ἰδμδο οϑοδ ὶγ νοο ας. μοὶ ᾿ς δας Οἰϑδου ᾿ς οὐ ον ον βα " 

ἰδωρο ρῶν οὐ φρο ΩΣ οομϑο. ὐϑιοδνδι, 59. Ὡοιοα. 30], μοίϑιο . 'αϑὶ δα σοο 

θοροῦ τϑμαΞ.} δωυ ὡθο ὡραας "»5 }ὰ5 ὁ οιολα θοῦ . οὖν. μα λο τϑϑο 

-κβϑι Η θμὰν ἰδδομ λαὸς [Δ1λαννο : κῶν; κϑλλδθῦ  μροθε! ὠϑον. 9 μβακ ὡν; ὀμδὶ 
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Ὧδ8 Τοῦτα ἄον ἰσοηη, ἄθ᾽ βἰ οἷν πο ἄδνϑη σϑουδηηὺ 80, ΤΟΟΝ Ζὰν γΟ]]Ἰτοπητηοπ 
Ετϊκοπηΐηῖβ ἴπτος Β΄ ΟἿ ἔθ 5. οιηπηθπ 8118 ΨΥ ηπησοϑθη. ἅτη Ἰϊηρβύθη. ΤΆρ8. 

ὕ8, -" ν" Η μεταμορφώσις τῶν ἀγὼν σωματῶν αἀναστοισεῶς ἡμξθραι χαϑ' 

ὁμοιῶσιν τοῦ σώματος τὴς χυριοῦ δοξὴς ἔσται καὶ φϑαρτον ἐν αὐτοῖς οὐκέτι οφϑησεται 
διοτι κατεποϑη ἐν ἀφϑαρσίιαι. 

Ἐπ ππυκῷ ἐαεῚ πὶ Ὑ ουΠποτρομποπῆθῃ, ἀαπθθθη οἷπα ὙΥ]Δου]οραπρ' 465 ροτί- 
Ἰοβθὰ ΟΥῖροποβ, ὅθ αἴ Αὐονβίθαπρ 65. Πμοῖθ88. Ἰοαρηοῦ. Εν χοὶρύ, δ Ν6ν- 
βαρ] μἸκοῖ ἡ πᾶ ΕἸμβύου πῖβ ἔθστη ἰδὺ νὸπ ἀθν ΗΟ Β]τος, ΤῊᾺ8 Ψενρδηρ] οι, ἀα8 
αἴ ἨδΠίσθα δα ἴπρον Ναΐαν Ὀοδιύχοι, ἀπ αἴθ ῬΙηβίονπὶβ ἸΠρο85 Τοῖρθ5. ρου ἰπ 
βἰυδῃϊοπᾶθῃ [ἰοπθα ἄστοι ἄοη ποι] ρθη [ (ἀοἰδὺ ἀπέον ἴῃ ἄσπι ΤΩγ ον  πρ]ομου, 80 
το αἴθ ἀπηῖκὶο Ναῖαν (68. ἘΠβθη8 τὰ θη Εἶδον, (88. 68. τπη]ομέ, ππέρυρο!ν παπᾶ 
88. ὈΙοῖδὲ ἰὰ ἄθμι, ψὰβ 65 ἴον βοίπθ Ναίαν πἰπδαβ δ ρέδηροι μδὲ. ΟὟ ἢ χουᾶθῃ 
ΘΡοπβο νοῦιναπᾶοὶ γοὰ οἶπον Ηδεν] ΟΠΪτοῖῦ. σὰν Θπάθγθη, ἃ15. σοῦ ἄἀθπὶ ΠΟΥ (ΟΣ 

ΑΘ οἶδὲ ἰδὲ (11 ον. 8,9) απ οὐ πὶρα πηβρθη Το ἀν ΝΙοανΙ ρἸτοὶξ νουινδπάθ]η, 
ἄαβ ον ἐπ} ]Π 1611 56] βοίπϑιη 1.61} ἀθὲ θυ] τοι θ" (ΡῊ], 8,1). 

ὅ9. ἰ. ν᾿ »' «΄: Η ϑέου επιμελεια δισσὴ εὔτιν ἡ μὲν τὴν τῶν ἀσωματων 

καταστασιν διατήρξι ἡ δὲ τὴν εὐσωματῶν νηπιότητα αὐξάνει. 
ἩΐΪον πὶ δου]οσὲ οὐ οἴμσηα] ἄθῃ ΟΥροπθβ, ἀ6ν ἔρθν πα θο]ια αρίαῦ, ᾿π Ὸ]ρῈ ἀθ8 

ἘΆ]Π165 πγἄάτοη ἀἴο ΕἸὨΡῸΙ οηὐδίδπαθη ἀπα αἰ6 ἴῃ Κῦτροι ρϑίθββοι ἔθη 586 ]6η; χὰπὶ 
πᾶθρη ρον Ὀο] ον 6 πη, ἀαβ ἀποῖ ἀἰο (ἀοἰδίθβνγαβθη ἀ16 ΕἸ ἴσβοσσα οὐξοβ, ἀ16 
εἴθ. ἀανοῖ ἴθσ ραΐθη Ὅ͵ ουτα νὸν ἄθπὶ ΒΟΒΙΟΒΑ] ἄρα, (ον τνὶθ οἷα ΒΙ1Σ γοηὶ 
ἨϊΪπιηοὶ 61] ἀπ ἤηβίον νγασῆθ, θουχαμτ, πίοιδ δ ρθονοη ὔππθη. [πᾶ ἸγΘη 

ἨοΙ]ρθ ποοῖι 80 ποοῖι ἴθ ἀθν Ταρεμπᾶ ἀπ Ε]κοπηδπ 8. βύθθη, νῖ8 ῬϑΆ]τ5, 516. θ8- 
ἀνέοη ἄοοι ἄον Εἴγβουρο. Τό Βμα]0 βομγθι δῦ οὐ: αἱ ἀπᾶτο {Π γβουρ 6) βοτρὺ ΠΡ 
ἄϊο Εὐγᾶθνυηρ, ἄθ8. ἀπηηᾶίρσοι Λ 6Βθη8. 46. Ἰτῦν ρθυ]ο οι (ἀθβομῦρίθ"; ἀαπιῦ βἰπαᾶ 
σὶρ ροπιοῖπῦ πὶ πηβροὰ Ζὰ ΘΠ ῬΘΡΒΟ]Π]ΟΒΪτοῖθ σαβδιηπηθηρ βού Ἄΐθβθῃ. 
,»ΑἹ5. Ππιϊπαϊρο ἴῃ τ. πΔθ6. ἴοι Θ00}} παὶῦ ΜΠ|οῸΙ σοισ πυ" (1 ον, 8,2) πηᾶ ποῦ 
8116 (ἐοἰδίοβσαῦοη, 16 ἀον ἸΚΊρομ6 ἴῃ σϑίομον ΜΙ ππ ρ ἈΠ ΕΠ ρ τοῖο σθροθοι βἰπὰ ΖῸΣ 
Ἐδνάοναμρ ἅον Πππιπαίρθπ, 018. 56. οἷπ ίαπη ψἄσθπ ἴῃ Εὐϊκεπηξηῖβ απ Ταρδπα, 

ΟΣ «γονος εὔτι νους διδάχης πνευματικὴς ἀπεστερημενος ἡ τῶν σὄπερ- 

ματῶν τῶν τῃὕὉπὸ του ἁγίου πιυξυματορ ἐσπαρμεένοον υστερῶν. 

Νόροη ἄον Ποαΐππρ οἷπθβ ΒοΠτ  λυβαταοἶτοβ ϑηθηξ]} ἀκα ΚαρῚ 61 Ῥθβοπᾶθυβ 
οἷπα Ὑ ἰδονϊοσαπρ' ἀον ρου! ]οβ8π. ΝΘβα Πα πον, αἴθ ΒΙΡΘΊΊΘβθα ἀπ σαΐθ Ῥ οσῖκθ γον- 
σγουίθη ἀπ ἴπ ΝΙομίβίαμ ἀπ οἰ Πἄβέοπ. ἀδμῖπ ἸΘθθπ; δἰ ῥτθαϊσθη Βαϑίθῃ οἕηθ 
Ὑγανκα ππᾶ νουθνοίξοη σοῖς βἴοἷι αἴ Μοίπαπρ, 810 σου ἀπάϑεις. 16 βἰπᾶ πὶ γκΊ ἢ 

απέγπομέθαν, οἷπ Βοοτηβϑοῖζου, ἄθημ 8510. ὨΘΠπηθη. θη ροἰϑέϊ ρθη ϑϑιηθη ἀον Ταροπᾶ 
8ὰ5 ον Ηδπᾶ ἄος Βἄριπδππβ ὅθ Ἰορεπᾶϊροη Πορο ποῦ 8η. ΗΪΟΡ ἸΟΥΠΘη Ὑ|Ρ, 
ἄδβ οἾπο ΠμΘπτὸ ἅδν Νθμβοι πἰομίβ γϑοιβθι [δὲ πη Ὑγθηη ΒΟΠΟΉ, 50 5.5 Πη]γγϑαΐ, 
ἄδ8 γουυταππῦ πουᾶθῃ τυὶσ. 

Ει ο ϑεέος τῶν ξωντῶν ϑεξος εὔτι χαὶ οὐ τῶν νεχρῶν κατὰ δὲ τὸ τοῦ 

ἅγιου Μωυσεῶς ρημὰ οἱ γνῶσται. τοὺς νεχροὺς ἐπιξητουσιν, ἡ ἐγγαστριμυϑος οὐ τὴν 

ψυχὴν ἀνήγαγε τοῦ ἀγιου «Σαμουηλ᾽ οὐ γὰρ νεχρὸς ] ἐστιν αλλὰ ἕξων ὡς “«βραὰμ καὶ 

Ἰσαὰκ κα Ιακῶβ. 
ἘΌυΡ πἰδουορὺ πἰοπῦ πὰρ ἄθη ὥραϊς, ἄθη ϑδίδπ ἴπ ἀπ Ὑ Ρ]Όσθποι ὑροῖθού, 

βοπᾶδγπ ποῖρὲ ὅποι, ἄδβ νγῖ οἷπ γϑυπ ἐπ ρ8 ἀπ ἀπβύθι Ὁ] Ιο8 6616. μαθοπ, ἱπὶ 

ΑὐἸΟΝΪαβ δα Ὧα5 οι ἄ65. Ηδυυπ (ΝΜ, 32,9). 16 Τοΐθη βου νγῦσο ὈΡΙ ΠΡ’ ἢ. 

πἰομέ οἔπα ἄαΞ Ὑἤδβοπ ἀον Ξέθαεϊθ σὰν ΕἸὙΒΟΒΘΙ Πα Πρ᾽, Βοπᾶθση αἷθ6 Πδπηοηθη τθάθῃ 

ταῖν ἴπποη ἴῃ ἄθΡ (οβία!ν 465 Τοίθῃ. 
θ2. ῳ. ΦΖτειρα ἐστι ψυχῇ λογικὴ διαπίντος μανϑανουσα τὲ καὶ εἰς ἐπιγνώσιν 

αληϑειας εξικνεισϑαι οὐ δυναμένη. 
Τραξαπρ οἶποβ ϑομν αυβάνποϊτοβ. Οὔοπ τϑάθίθ οὐ νὸπ ον ϑνμθηἶ, ἃ. Β. 

τοῦ 



400 Ὑ, ΡΠΑΝΚΕΝΠΒΈΠα, 

"νον τβῶγο μοὶ βϑς . τἰδῦδ. ἰΝλϑυ ϑϑμθ εῥνΐγ τἰθαθο ἔμβθα μα λυ 
ὁ τα ομο ϑϑηλν ΘΡΕΘΣ κοΐ, καὶ ἰδ ο ὡδ αν μα εἰϑομδ μϑρο 
εύις οὐ ὧο οἷν βὸ 4.55 μϑο ᾿θὶ μιϑοὴ ἡ νὺ δ ες μὰ θὸ μϑόσμο εϑϑμαδδδῃ 
ῥα ᾿κ5) ἰαϑ. ἊΣ των ἰὼ μϑρν, νοὶ Μ᾿ Οἰρο μ᾿ ὠμοῦ» μμβοίδβ αἰδωδϑον. 
ἰτς οὴ τἰδωροο ἀμὸν, θρν, ὀθαϑοδο ὡδὰγ βαοὺς ὡς ϑοδ ῥοῥοὶ ϑίο “κ’ τϑ5 ΚΟ μα βαϑμο ον ομεθοος ὁμ δου δ ἰδαιωοἡ ἴδμον μοι ο]μκ9 ὡο ἐπ 
ϑρας δ; οἰ. ὀία,θα ὦ καθὸ ἧς μι ος ἃς σα ΘΜ}; Ὁ" Βο «ἡ, φομϑὺ 
ιϑονϑ ὃς αὐδὰν η]ο εϑδς, ἐὸ ἰις οὐ ἰορϑί; ᾿ς οαο ῥἐφιμλο {γ6) Νδοο ὠμνὰ ἐ» 
τῷ μα οοὲ ἰαδον μα κϑϑο τ δαν ἰδὲ ΟΜ ιν υοιαξοὶ (ροὶν οἱ Ἐς ὥδοο 
 Ν ἰδδϑοο τ κ5ο ἡ δ ς΄ οί μὰ μα, δα, τᾶς Ιου 
Ἐθὲ χλον ᾿ς δ γοὶ δω [9 α.α.. 9. ἰδωραϑ ιλαϑο ἊΣ. ἐῦμο ὡοΣ βοσυν δ ϑδοιίο ποδὸς ἰωαθα  κοβλο ον ον «λροίι! ορον αθ μϑαΐ τὸν ὀμδα ΕἾΝ ταλαῦν τϑοΐ γαλδας ἐμανῶς, οὐδ. γον δον ἰΐονμο 
εἰ μμὸὸ σοὶ δὰ. νεΐο ἱκθον ἰδ ΝΟΣ «ἰὸν ἰδλας ὑδθοου. ροβὼν γο 
οἱ μη δὺο» λας ἐϑρϑι ὥϑιοὺ Δ λροΣ ΝΗ ὦ μς 9 « τϑιρϑῖδδοο Αςς 
οι βϑιὰ ἐγ ον νοΐου. μμοοὶ τοῦ ϑομδο δῶν ἃ 1 Οἰνδ ὁ ϑϑνννν 
γασο Εις αϑ.. ϑρὰυ μ Μμῃς 9 «ϑμϑ οὐνο θα τ. ᾿οόύμν μμαδοῦ οὔδϑογο 
ἰομτϑθο μὸ 89 κς ὁ ἈΝ. ἠοὴ  λθοο, «μοα9 «ϑοιδ ἤλοΣ φόρου Ἀ, 
μ 9 ύροα, ἡμῖν "βοῦν ϑγαν, ὦ τοῦθ) μα ἰγ δου [κϑοιο.. ορϑίν ἐβνος ὅϑο 
ἰβᾶπο ἰδία, ἰλαο ὁ δ κα μοὶ μϑοὶ "Κα ὅλα αν μοΣ ἰδ οα ὡὸ «ΟΝ Ὡς κϑὶ οῶα. Ναλοοὶν να ἐο ἰδ λο αι ς ὁ καῤμυδοο }} τ μαχϑὶ 
" μαῦρον ἰμολμδοςς κυρμδίροο ἢ τοῦ οὐδ Ναχζοο τραμὰ ἢ μεδαθ οἱ : ϑολϑι ῥὸ 
ον γ υϑι τω ον [μϑοἱ νος σον 09, μααο «δῶν μα. «οὐδι μον ἰιϑαΐ . καρλονθο κυ» Ἀδς, ὐοκο ὡς μοῦνον αἴλογο αϑλο ἰδωμοῖν ὁΐν, [σὅοι ἐν τ Μμο ἀϑονς 
ἐμ) δ ουίο σῶν οἷν οἷς «οὖ. ἰδ Δ μυυοῦ» τα ϑλϑ. ἰδαιυοὶ ἰμμν ἐκ οσόνς ὁμδυὶ 
«ΜΗ ζαῦδιν ἰδμν ἰγοιο. μαϑδοο ξΩΘ μμαθ γανῶνϑ {τα}. οι αυξθιον οὗν ο 
θα φο. μκωο οἱ μας ,οο τἰλοθίουν ἱἱ ιϑϑμο ὅλο. τἰγορδου (οουλα δαθὸς, ὀιομθδαν 
εἶδαο δα κ᾽ Νὰ ὠξο νς δὲ των, "Ν᾽ ὡς βὲ «ααϑοο Νυγαλδς, μον οδοδο 
-αῶϑ ὠρλλν μοοΐνγ οὶ :βμθαα αασμβοΣ ομϑὸν ας οοδ αὶ μεν ᾿ϑμρο 
ΝΟ ἰμακθο μοῦ να ἰανις ΘΘΉΩΣ τον μϑομο σιν ἃς μὰν μος 
ιυδ5.5. ἰμϑιβαϑγ οἱ ὥσονο τἰδα πὐρο θ᾽ τὼ αυ ἀθ ῶς ς 5] «δαϑοο 
κϑϑν νον [5.}}} ΠῚ 1.5}. ὥάδα ,90 :κλ9. {33.5.9 σις, οὐβαῦς, οἷο θῈ 9 
οἰκο δν ιν ἢ. ἰδῶμο βᾶας [5 Ελον οομνυὶν ξιδωθ} βὰ ἐο υὐϑδαίοὶ οὶ» 
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ἄθπι γουηϊϊη ρθη ΤῸ] ὅο: ὅθ610, ππᾷ ἴδ ΟΡ η 8115. ἘΌΘΡ 516; οὐ παᾶῷ πῆπη] 101. αἴ6 
(θυγομηποῖδ, 510 ποῖ ἀϊόβοη δ᾽ άδη Αὐιβάνϊοῖτθη. χὰ Ἰ)6χοιοἸμθη, τὑπὶ 5186 γὸὰ οπ 
ἘΚδυρουοβου Ναύανοη ἀπ νὰ (θη ΤΊΘΡοπ, ἄθτθη Ξέθε]8 48 ΒΒ] ἰδὲ, χὰ πἀπΐον- 
ΒΌΠΘΙ6π. 1)85 τηρὶπὺ ΡΆΌΪαΒ ὙγΘ μη ΘΙ βαρ: αἴθ ᾿πησηον ΙΘσ ποι πᾶ σὰν Εν κοηπτηΐβ 
ἅν ΘΠ οἱ Ὁ πολὺ Ἰκοιηπηθη ἡχ ] ] οι" (11 ΤΊπι, 8, τ) νγθροπ 6." 5ο δ πα ΠΟ θη Γι ἰϊβίο, 
αἴὰ ἀἷθ βθοϊθι ἀθν Ἔσονον, Μάηηον τσὶ Ὑ οἷθ οι", ἀϊθ Κοίπς Ἠοβμπηρ μϑθοπ, ρ6- 
ἔδη ρθη μϑ]ΐοῃ. 

0. «᾿ ὅπερ οὐ ἀσϑεένεις τὸ ὀμμα καὶ ες τον ἡλίον ατενιξοντες ὑπὸ δακρυῶν 

ἐμποδιξονται καὶ ἐν τῶι ἀξρι μαρμαρυγὰς ορῶσιν ουτῶς καὶ νοῦς καθαρὸς οτὰν υπ᾽ 
οργῆς συγχυϑὴι εἰς πυευματικὴν ϑεώριαν τρανῶς διοραν οὐ δυναται αλλ᾽ ὡς γνοφον 

οραι ἐχπεπετασμενον ὑπὲρ τὰ πραγμᾶτα κα ἐπισκεπτεσϑαι ξητει. 
ἘΣ χοῖρ ππ8, Ὑ|ΙῸ 5680 ἀππδυ ἰ}]]οον (ἅ. 1. παρα φυσιν) ἄονπ θη. ροἰβί ρθη 

ΒΊΟΙΣ ἐυῖθῦ. 1)8Ὰ5 ροϊβερα Απρ δῦ πὶ Ἡδυχθη ὑπ ον οΠβο. Ὀγσαθπομξ Βοοίθη- 
σαδθ, ἸΘημ 6" (5, γᾶβ ΘΓ Ὀδβομαπί, ΘΟυ ΒΟ Πθὴ Ὑ011; οὶ χονπίρον Αἰ πιπἸθρ' 
γϑυ] δε 16 Πθ0 18. ἢπτ ΚΚ]Ασ οἱ Ὁ τνῖθ ἴπὶ δἴποιη ΝΘΡ6]. Π)688810 πιαμπηὺ ἄθι' Ῥεροαίρουῦ: 
ὙΘαδοπθ ἀθὴ Ζοη 815 ἀδίποι Ἠδυζθη" (11,10) ππα ἀον Ν αίον ἀθββοθοη (ΠΤ αν]α) 
ΒΟΒτϑῖθῦ; ,8116 ΤΌΤΘΙ βἰ πα δαΐροραρῖ", 

θ4. «. «». ϑσπερ πάρι τῶι παραλυτικωῶι ξκειψωι δια τῆς φανεραξ υγιξιὰς 
περι. τὴς κρυπτὴς ἡμῖν ὁ κυριὸς ἐσήμηνεν οὐτῶς ὅια τὴς φανερας Ισραηλ εξ “ἰυγυπτου 
εξοδου περι τὴς κυυπτὴης ἡμῶν δὰ τὴς καπιὰ τὲ καὶ ἀγνοίας ξξοδου ἡμῖν εσημήνεν. 

1.45 ππιοϊπὐ Ρβα]αβ, γθππ 61 ΒΟ ΘΙ Ὁ : ,(1Β5. 8165. 180 δἷπὶ ψουμ" 8} πὴβ παπᾶ 
ἰδὲ ἀπϑ σὰν μον ρΡΌΘΟΒ ΙΘυ6η "(1 ον, 10,1), ὙΥῚΣ τα ϊΐββοι πίον πᾶν αἴ ΒῈΟΙ- 
βίδα (ον Βομσ ν Ιοβοη, βοηᾶονη ἀποῖ ἰθτθη ρ6]δἴπιθη ΓαΠ δ]ὲ γουβίθθη; αἴ6 βἴηη- 
Πομοα Μοσρίηρο βἰμαᾶ οἷπθ ΕῸ]ΡΘ γον ροἰβίρθη, 8 δῦ ὍΘΙ ὍΠΒ ὙΠῸ ὈΟΪ Ἰθπθπι 
ΟἸΟ βοιθη ( ο]ι. ὅ, 1 8.}: νγοπ ὑγῖν οἰππη8] ἸΟὉ]101}. τυϑμῖὶς σγουᾶθῃ, βοὸ ἰϑὺ ἄἃ5. αἴ8 
ἘΟΙ]σῈ ἄδνοι, ἄδβ τῖν γουίον ἂπ ὅον Θἰϊη 8 οΥἸτσδηϊτι 5᾽ηα ἴῃ δέοι οὔον (δἄδπτοι ; 
ἄδππ ὍΘΙ 5ἰἰμάϊοῦ παὶσ πὰ 416 ΗἨδπᾶο 465 Αὐσίθβ ρβρθρδπ (Βῖσδοι. 838,10). ΠῈΣ 
Β6]ΠρῈ Η]5]τῖα ἀπῇ ἦδμον (ΟἿο ἐσ ϑηϊτθ 5016 τππθ ἄδυῖι γ ΟΠ] ον βοῖπ. Δ θηη τὶν 
10 010} σαπὶς οἰπα, ἡγοῦ Ποῖ ΣΡ ππΐον Τρπθη Βαβα ἔπη ἀπ ππβνὸ Βἰϊπᾶρθη, ἀϊο 
ἸΠβθομποη ἀν Ἰυϑηϊτποίζοη, Ὀοίζθηθθη. , 6518] βἰμα νῖθ 16 πηΐου" Θποῖ Ἰσραηὶς πᾶ 
ΒΙΘΟἢ τπᾶ νἱο]ο βἰπᾶ γουϊονοη" (1 ον. 11, 20). Ὑ 1: ΒΟ]]Ὸπ Ἰοσποη : πγῖα οὔπο Οοὐτοβ 
ΠῈΣ ἀδ5. 1ΟΙ]]10 6 ΙϑΡμ 6} πϊοηῦ γὸὰ ἀθΡ ἸΚηθομ βοιαν ῬΊΑΛΘο5. Ὀοίμοι υγασάρ, 50 
ΘΌΟΝ τὶ" πΐοδ οπα Οοὐΐοβ απϑᾶρ ππᾶᾷ ἔρον ]]ΠἜρα Αβἴσοθθ νὴ θπὶ βαἐδηίβομθι 
Τυυχαῖπ, ἄθι πὴ θοίδηρθη πῆς, Δ θμη ν1" ρ]θῖο ἢ σοὴ ἀν ὙΥ οἱ θοίτοι  πγουάθη 
βἰπά, οἴπὸ αἴθ ἀδθοῖθ τὰ πα! θα ἀπ οἢπθ ἅϊ6 ΝΘ βθοπαπ ρθη την ΟΘα]4 χὰ ο.- 
ἐσαρθη Ἰκοπηπιθη γγῖν ἀΟΟἢ. 50. νγθπῖρ σατῃ Ελ)6. (ον ΗΘΙ]Π Πρ . τνῖθ [6πο. 

θῦ. . Δ]ῇυστήριον ἐστι ϑεώριὰ πνευματικὴ οὐ παντὶ ἀνϑρώπωι κατιλησπτιπη. 

Ἐὰ: οὐ δν! ἴον 46π Αὐιβάντιοῖς ἀπ βοῖπο βάθαξαηρ ἔΐτ ππβ. (ἐοἰδιίρε Ἐν- 
Ικαππέηϊβ, μοἰβεσοβ Βομδαθη πὶ ἀον 6616, αβέθῃς ἀδνίη, αἀ8β βἷ ἄαβς Θ'οχοσάθμο 
τ ΟἰΘϑομθθπο 6 Ρ]κ ππ ὅ, ποὺ πὰρ (85. ΑΘαβου]οῖθ πὶ ἄθπ Τίηρθη Ῥοβοπδαῦ, 
ΞοΪοἾιΘ5. Θοιδτποη πεῖρα ἄσθπθη σὰ [01], ὅ16 ἄρευ αἷ6 Βοβιοὶς ἄὸνῦ Πέιποποη Εἰπαὰβ 
πᾶ, ἴῃ 5101}. αἷο Γχὐν (, Ηἰπημη6 15) ἀον ΤΟΙ ποῦ βοθη. ἀπ 1101] ρ τυ Νοβα ἄθῃ 
ΒδΡρ' οἴπϑαπι Πἰπδηβίοὶροη: τι" ρομῦνι ἀἃ8 Μγβίθυϊαια, χορ ἀπά ἀοη Νοΐποι "" 
(65. 34, 0). 

06. «σ.ῳ. (ΜΜαχαιρὰ πετρινὴ ἔτι διδασκαλια τοῦ κυρίου 1. Χ, ἡτις τὸν νοῦν 

παϑεσι κεκαλυμμένον ἐπιγνώσει αἀληϑειας περιτέμνει. , 
ΒΡ οὐ στε. αἷς Βοδραξαπρ' 46 Ὑονρράηρο παύου Φοϑυδ (({05, δ) ἸπθοΖαρ' δαΐ 

ἄδβ, τγᾶβ (ιν. ὅπ ππ8 ροίδπ παῦ. ὔθππ ΜῈ’ ποῖ ἄστο! αἴθ απδᾶθ γοπ 46πὶ 
ὉὍγαοϊς Αορυνρίθηβ θοῦροιῦ πσογάθη βἰηα ἀπ ἴῃ ἅὸνΡ δ ἄβί 161 }]}6Π6 Αβίζοβθ ρ- 
ἐνῖθθθη ππὰ δυτοῦ 6 Αβίζοβο ἄὸν βἤξθϑὶ δαοῖ ἄθη Φονγᾶλη Εἰθου βου θη. ἀπ α18 
Ξἴδιπο ττρ ΡΒ ]ΟΙΠΠ6 ΠΒΡΘη, 50 ἸζοπηπΊθη. γγ10 ἀσοῖ ἴῃὼ ἀδ5 Τιᾶπὰ (ον Ψουποίβαηρ, 

ΑΒλβαά!πηροη ἃ. Κα. 668, ἃ. ὙΠΊΕβι πὰ Οὐμεϊπροι, ΡΒΠ.-μῖεὶ, ΚΙ, Νι, Ἐν Βαπὰ 18,5. δῚ1 

Ὁ] 
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τοῦϊ : μὰ, αλο ἰδξαοο [μυτλο μεορᾶϑ Ὁ" αὐον τθεόν 1515 .-5Ἴα ὦ. τω δα) ὁ οϑ 
! αϑ.κ9 ον ἰὰσα Νοῦν ὁ αι οένδδο {ννν νιν νος ἰ αλο. ιθομβο ζϑομϑου 
οδαῦ αὐ Οἰδδακ μοὶ» υοἱ ἰοιςς ἰαῶσα βος Νιο βοΐοι» οδμο ἘΣ ἐν κεν 
ὧν ἔΐμδας ἰλανον τόμ! ᾿γοι ἰδϑαινοο ἰδαυυοὺ ἰθος ᾽ν ἢ ο ϑιδο 
βοοας ἰδιρΣ βοοῦν, Βκμο ὁπ ϑν ὶς ὕοεϑο βόάδλλτο ἰνῖρ [9 αν: 
"γον μα, μοὶ ἴϑϑιαυ οὴϑ κϑλο Άϑον, ᾿ςς ὃ. ,.ϑοΐν9 δ ῥϑηδδο Δ δα δου 
δα ορο ἐν εἰ εἰδῶέρο αν αν μονας, Θμοδδο [κ5οι εἰδωυοῦ ἰΝδνμκς μοοὶ 
ἰδ, ἰδδο μ.5» ἰρβιδιαδ. μισὸ «Μὰ δὰ». οιαλον ὅσα ἰμο μουδον ΟΕ 
. ἰαλθοο ᾿ακάλος, δ [σοι οἷο ἐν Οὐ ΟἸΒ θυ» αδῦνα.. «ϑιον ὶ ἰοιῖν 
"ν ᾶμω νοὶ ὑρωροὶ ᾿οϑαδᾶνθ ἰδλδ μιχ9 « διίμλο αοο Ιωϑι κῷ δ; 
" Ὡς. σοι. δ μϑὴ ἔκας, ἐόν νυ Ξιὶ ἰμναδο [μου λα. ως βμομβ ἰδ 
οἱ ᾿ασαας κἹ όοϑι θα ϑθο ον  λο. 5. οἷν. ταδὶ» κυλὺ δώροις. 

εἰμάδιο ρμῦ μαίλθος, (5, υναλο κὰν ἱαῦ νά 51 οἷν κόρ οος βαροαϑϑ 
Ὲ αλΘ γιὸ οϑι μαχλιτος, οὐ ἤϊε . οὐ ὰς {3|αγο Α5|νον ἔμ ὸ ἡ αἴας 
τὰ ῬΘ 5 ὧκ ἰυυοῦςς ᾿ϑέθη βϑοΐν μῦν ᾿νὉ. βϑϑϑο : δ ροί δῶ σοι τὔνϑι ἐὰ τὉὦ 
ἰμοῦυυλο. «ὐοοδΝο ϑιοα .ρλϑα [δὴ οὐ κνσνο» ἰδ μμοὶγ υοβα. [λρογο 
δοι Ῥῳ ἃ 9 μὰς ἰκϑοὶ -οοδα τος, ἰμὸ {7 οοὲ : Αϑλλο μὼ9) 
Ἄττοῦ οοὺς. Θκον μὼ «ὦ τ ΟΡ τῷ ταν 9. μϑὰ ἐγ οἰδϑθο νοΐ. οαδιςς Ὁ 
ἴοϑιν Μ΄. ἰδοῦσαι, μομϑν μδιλον ἰμού μων μάθουν ἰκβῦκαα δ. μοὶ ἕλος ὧδε υὐοιαλο οὸς, 

τοῦ Μ: 5... [λα }9. «ϑόαϑ ϑοῖς ἰοομος, ἰἰα λωϑ ἈΠ. δῶσ σμάοδον μαυὶ οαὐὐμᾷο 
«ϑομήαων υοἱ ιϑοΐ. ϑομ!ν βο ἐδ ᾿ς μλδαθο Ὁ ραν. 5 λαῷ) ὀΐο. ΠΡῚΝ 
Βκωμο δὼ δ, μι ΓΝ ᾿ μυ μωλϑν μμᾷο οοι μωϑι ΤΕΥ μοΐα. «ϑιοὶ 

μοῦ λυ. ον Ἀ- ϑϑίαα Οἰβαῦϊο οὐ μξϑηο ΟΡΑδΣ, οι αδικάαλο 
ἐείμϑὶ μος βααῦ οοτδο ἰδ θα μϑιυϑονς, ἰρο }}γ} ον. :μϑδο 
τοῦ 38 ἢ οὐ οὐδὸν οἶδ μα ἰίοοιο δος. ὁμῶς, Ναϑγο οἹἱα οἷο Ῥονμϑίο 
ὩΣ Ῥροδϑ. μοὶ ἰπμὺ βαᾶλας ἂδ., σον αθ μϑα } «οιανοῦ ἐο οιδδανς, ῥομϑο 

δορόλδο. μαὶὶ τῶϑ κλϑδὶ λα} 5 οἷν δὼ οΣ μοὶ σοδιςς ΝΣ φοῦὰ 

᾿ϑαϑοο οὖν. Νοὶ οὐ» ίξοανν, [κ50, ᾿ς μας γλμο μα μϑιαϑρο οἷκ. Νυὶ "ας δμο 

α! .α15 ἢ! α 99) ᾿ϑαϑοοὸ οβν ϑῦ,, ῥόμϑοῦ οὐδὲ γο. ὦν ἐλ ἰΑροδμο βαρ, 

ἰοῦ" ἴθ ὰϑ Ἀρμεϑ.  λ τῆς 9 ὡς δίραας, οἱοδὰν ὰῶΞ ϑομδοὶς 

οἱ οὐ τι ρον θὲς οἱ ἰροδϑὸς οὐδ μβαῶδ. ἰϑομαο μῆροο αϑδιὲθ μϑ 
Ιαϑαῶο οον βοδσϑο ωὧο;ϑ» ϑου δλοο Σοῦ Οἰϑλα ἰϑρας ςϑοβλϑιροςς, 
ϑρδιο ἰαιν, μοὸ μ᾽» (ϑομοαιο μας σοι. [Δα γα νοο (θα Νυίμμο τ Νοο 
ϑμαο {ἰοϑορο βοιβαδο ἱ'Νωνο Βαρο αρ Κϑφο μδα τϑ τ τϑ. 

1208. 5}} χιῦς, Μὲ. ρον, 9 μιϑνα (μοὶ : (βογο ἰμθαθν χὰὸς ἰοοι ἢ! βὰν. αδϑρο κῶνοι μοί» 
ἰδϑδο δι ἰπμυΐοὺς μόθον ἱδδδο μοι ἐπρων! .οὐνο ρδθαν ἰὴ οἰδαχο υοῦο μόδα 
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τοῖς βοίμδηι σουτβαίοπι --- ἅἴ6 Ἐπ τθηπύτβ ἄν τὔν ρου] οΠοθη.  Θβθη --- πα βοίποτη 
Ἔδυρο Ζίου --- ἅϊο ΕνΙτοπαςηῖα ἄθυ ΠΥ ΪΩΙ δ | --- ποι ὁμθν, Ὀθγον ἀδ8 Ηουα χαπὶ το" 
χυγοϊξοι Ναῖα πιὶξ ἄδπι σοί πιηοββον, ἃ. αν. ἄοπ ΘΟ οὐούοη ΟἸγ,, αἴθ ὰπβ τοϊπίρθη, Ὀ6- 

βοβηϊέίοι ἰβὲ; οὐδὲ ἄθτοῖ 516. ρΟΙΔΏΡΟῚ Ὑγῖν ιν δ] 468 ΠΉΘΡΙΟΤ ΒΟΒΠΟΙου ππα 
ἄσπι Ξ1ὺς ἄον αὐ Π]οθοα. Δ α]οδυδε δὰ παᾶθη. Ἡΐον δυΐ Ἐγἄομ πϊΐββου αἰ 7 Β6- 
Βομποί ἀπηροη, Ὑγῖθ Οθοπ ροβαρΡ, οὐβῦ τ ΟΠ] σορθη τγου θη. 

Τὶ γο]]Ἰκοιαπιθπο σοϊβέϊσα Βοβο πο απρ' δῦ γο]]Π]Ἰκοσήτποπα οι πποῖῦ 

σνοπὶ Βὔβοη ἀπῇ ον ΠΠῊνἸββοηποῖῦ; αϊὸ τα τσ ἀστοῖς ἴθ ΔΙ 10} χὰ ὅν 

Ἠῦμ6 ἄον Εὐ]κοηπίπῖ5. ρ  νῦ, 018. δῖ6. νῦ]ΠΠρ νὸπ 8116ὴ ΝΟΌΘΙ ΘΠ] 846 η ροἰδαίονῦ 
ἰδὲ ππᾶ ἄδ8 Τὐομὲ ἴπ 1πν αυΐρομῦ: 

Καϑ' οὔον ο νους γνῶσει πυευματικηι καθαριξεται τοσυνδὲ πρὸς τὴν τὴς αγιὰς 

τριάδος ϑεώριαν εγγιξει, 
ῬΘΒΠΔΙ. ἩΟ θη. ΠΣ ὑπ8 ἄύτοῖ ἔνοϊ  Π]]Π1ρ 6. Α ΒΙζοβα το πίρθη πη ἄδπη ἴτὰ Τὐομία 

85 Τήομὶ βοπϑαθη. 
68, (. «". Ὁ. «Τογικὴς φυσεῶς τὕπὸ ἅεου γνῶσιν υὑποταγὴ ἔστι συμφωώνηδσις 

αγαϑου ϑελημᾶτος. 
Ασποῖν πῖον ποῖρ οὐ ρόροῃ αἰ ὈΠ πάθῃ ἸΚοέχον, ἀδθ τὶν οἴπθη ἔγοίθη ἍΜ Π]ΘΠ. 

ΒΆῦοη απ ἀδβ αἰα ψουππη οβοη πίοῦ 16. αἷΘ. ἀπνονη Πρὸ η ΤΊΘΡο ἀαχο] 

ἤγχδηρ ἂπ ἴα (ἰοβοῦχο ρεραπᾶθῃ βιπᾶ. Τὰ αἴοβου οἱ 6110 ΕΟ Ποῦ ἀπα {γοὶ- 
ΜΠΠ|ΠρῸ ἸΙατοροσἅπυηρ, ἀν (ον ἥνϑηρ. ΗΟΡ ἰδὺ ἴππὰ, 16. ΨῚΣ ΒΘῃ θη, ΠΟΟΙ πϊομὺ 

1165 ππίονιχονίοα, ἀδπῖῦ 16 ΕΘ οῖε ππᾶ αἴο ἈΓΟΡΊ ΟΠ Ἰτοῖῦ ἀον Ν᾽ ΘΡρ Ια πρ᾽ μουν τί 

Ὁ]οῖρ6; ἄθππ ἀρ ΜΠ 516} Ἰππὶ ἀυνῦ ἢπ 08] ον ἴπ ΒΟ ΠΡ Ίτο ΙΒ Ἰδάο5 πα θθαρθη. 
Ῥ. ῳ. «. 0ἐὐ ἀγγελοι τοὺς ανϑρωώπους ὁρῶσιν καὶ τοὺς δαιμυνὰς ον δὲ 

ἀνϑοώποι τὴς τῶν ἀγγελῶν καὶ τῶν δαιμονὼν οψεῶως ἀπεστερηνται οὐ δὲ δαίμονες 

τους ανϑρωπους μόνον ΟΘΩΟΊΊ. 

Τρηκα ἄπ ἀανῖθου πϑ0}}, Ὑνϑ οπον Αὐ'ὸ ἀ165 ΞΟμθαθη δῦ, νὸμ 61 ΓΙ ΠΟΥ τϑαοί; 

ἄδν. οροϊβιϊρο ΜΙΘηβοι. ανύθ]} 18. 4105“ (1 Οὐν. 3,15). 0 ΤΠ] ἄθ5. Αὐβάναοὶκα 
158 ἈΠΉΠΟΝ 76 πθπὶ 9,818 Κοπηπηοη ἷπ ἀηβΡθ Ῥ᾽ οΙ0κ γοὰ ἀθπὶ οΡ οὔθῃ ρογθᾶοῦ μαῦύ. 

τῇ. ψ Ῥ. ἡ: “. Ὑποταγὴ ἔστιν ἀσϑενεια λογικὴς φυσεῶς παραβαινειν τὰ 

ορια αὐτῆς οὐ δυναμδνὴης᾽ οὐτῶς γὰρ πῶντὰ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺ! ποδας αὐτου κατὰ 
τὸ ρηια του μακαρίου Πᾳαυλου. 

ἀομδνει χὰ Κρ. 08. Τοτὺ τϑᾶθέρ οὐ γοῃ ΟΡ ἔρο Πρ Θη ΤΙη του ἅπππρ δ Σ 

Ψογπαηξένοξοη ἴα θεοῦ Δ οἱ, 16 ππροσινθηροη 561) τπβ, αἀδηηῦ (16 Ὑονγπαηΐ- 
ψγόβοη ΡΟΣ πτογάδη δὰ 1πγ6 1πιβὺ ὑπ ἰΠρθῃ ΕἸΣ πἀπᾶ ἀοτῦ 1 ρονθοῦ Β6]ο πῦ 

πονᾶοη Κὔπποη. απ ππᾶπ πᾶ πο ρΊδιη6, 5186 γϑυπηδομξοπ 81165. οἴπθ αἴ 

Σῆποη χὰ ἴπτοιι Βοβέθῃ νου] οποπο Οα06, ΒΟ] Ποὺ σ᾽ 8η ἀἴθβο ἔνθ Προ ἸΤηΐοτ- 

οὐ ἄπαπρ' ἤ6π6 βΌΖΥαΠρΘΠ6 {Ππ ον ΟΣ [Πρ τὶ 6} πϑύιθὴ δ Ὁ ἀπ; ἀογ τνὶρα Ἰπιπηοῦ 

πποῖν αἴθ ΟἸμτηδοῖὲ ἄορ Ὑ ουπα νγθβθη 815. (ἰϑβο ῦρίο ΟἸθπ αν. ὡΠΠ ο Του ἔπη ρ; 

ξ ἅϊοὸ Οπηταδοπέ ἄν γουηϊξίσου. Ναῦαν, αἴθ ἴγο ασθηχοη ὩΙο {ον βοσοίθοι 

καηπ. ΠΡ Βοίομο ππᾶ βοῖπα θὔβοη (686110π βἰπᾶ ἴῃ (ον ΗΌ]16 ἀπέον ἄομῃ Ζυγδηρ,, 

ἀπ Αὔγϑματη ἀπ βοϊμθβρ]θίομθη πᾶ Τιᾶχατγτιβ ἀπᾷ αἴθ οἰ πσθη πα. οὔθη, παπᾶ 
οἶπο {1 ἴῃ ἄδν ΜΠ Ἰβε οἷο πίοπῦ σὰ οἰπαπᾶου Ἰκοσηπθπ, [ὅν ον πα ον Βοιοη 

Οἰοάδηϊου ἄσχοι αἰ Ὑ ον Ῥϑα], ον νὸπ ἀον ποθὴ Ν᾽ οἱ βαρ: ,811605 μὰῦ Θ᾽ 

ἴμπι ππηουρθοσᾶποι" (1 Οὐτ, 16, 91); ἄϑιπ τνϊτα Ἰῃτι 81165 ἀπύθυνγον θη 5611. 
ψ᾿ τ. “4. Ὥσπερ τῶι αἰσϑήτωι Ισραηλ ἀντίκειται, εϑνη αἰσϑήητα οὐυτῶς 

τῶι πνευματικῶν Ισραηλ εϑνη νοητα. 
ΤΙ Πέπποποι βἰπα ἰπ 8116π Θείίοῖτο ἀδ5 δροπίο!] ἄορ, Ηδπβρθποββθη" (ἀοὔζοβ. 

αορθη ἀΒ8 1ΘΙΡ]Ιο6 [5086], ἀα8 (ἀούὸ 1ΟἸ]1οἢ ἀἰοπίθ, Ἠϑύχξα δαῖδη Ρᾶτδο, (16 

Αοργρίον, ὑπ 8116 συὐχοπαϊο μον βοιθῃ. γΌΙκον. αἷβ βοίπο ΝΥ ουκχθαρ χζὰ 8]10π 

ταῦρ ΘΠ ΑἸρΥΪρΗ; ΡΟΡΌΠ πη8 ρον, ἀἰο ΨῈΡ βοἰβυῖσ ἔπι ΟΣ ΟΣ ρΌπθιι, ὈΘΒΟΠ6}8 

ἴὰ ὅδ» Εἰπῦάα Θοἱξ ἀΐδποι, καπιρίοι. ἅϊο Πἄιποπθα. ῬοΡβὈ]1οἢ.. οπθ Ν᾽ ΘΡΙ ΟΣ] πρ᾽, 
81 

τοῦ" 

εν πα πτιταν ς- - π᾿ 

ὰ διέ σετι 

-οιλν 

᾿ἀὰ ον - 

Ἐς στ τ Ξ ΤᾺ 
τπ-..». 
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υο ἰδμυίο οἷας ἡ ̓ς 5)ογ οὐ ἱδμυΐος, ῥραϑα λοοὶγ οὐδ οὐδὲ Πιρυΐο εὐὐοέκωον 
ὀδο ἂς, νας δῶδοι ᾿ϑίοι υ κα τως ΤΟΣ Ξ., οἰμαϑὴ οὐ ἰμυΐζο «Βαλας 
οἱ βιυοὶ μϑῶνα, ὧι ἀρ θο [5 ο, μοὶ ἰωρασας 7). βόδι, μόρον ἰΝέυυοῦ 39 }}, 

το. λιθαν ν μοι ϑυ κοὐ σθμϑοο μομθν νοῦν αϑικον Ἰχ ὅοο μόδον ἰλᾶϑι ῥὸ εἰν θὰ 
ἰδ κὸν ὧδ ἰμμν ΚΣ (ϑοιϑν ὑλὲν ἰδ ον ἰομϑας Ἰοὰς Λαονασο τὰς ὅ5 ἰδ 
ἰμμθιο ςοομδαΐδυ ὁδ ὀμῶνας, Θθοὴ ἰρφϑυ ἰδ αο μόδον, βου .ϑοι γο Ὅδ.ςν βόοιν 
λαοῦ κῶνοιο  ἰοδνασ.ς ὁμδυ Νυβοοδλϑο οσὶ Ῥάας ἈΚ ομοῖ ως (οομδο δον 
θοῦ. (ΟὐοιΣ ομθ. ἰοολν ὦ. δα ἢ! Ὡς Ἀάας Μῃ») .αϑδὰ ασςς» Ἀ»- 
ἰναθι δι» οὐ αυθοοί καθὸ ὁδοὶ ἰμοαυ ψοίγ μὰς, οἱμδοΐ . ἔγμιαας «ϑομδοδ οξϑος ϑϑοϑὸ 
οἱ μβαδα καιἱο.. ἰατὶ ὧϑ ὁ ἰασος κόοδο ζῶο, ἰαλάαο μφβαο μεὸ 
οὐϑαδ μὰ μο1 ομλοΣ οὐ ἰδ 1» μο ἰϑοομ μβ,5. τἰδαύμαν, δ γ᾽ ρρο σον δος εἰρλα 
αν. οὐ ἰδρῦσο «οὐ μβαδας μοραόδο ϑαοροο ἰλεοαυ οἷν ἰκοςθ οἹ οΝ 
ἐκϑάλολο βαδος κιϑ. 90) λωυί ἃ» βᾶλο ἰδνδο εῦσοι οἱ ρσυδο βᾶκο δα ὼ 
εϑοιια οἷ» οον δος. , ἰοδν δ. ὁ Ν βοοδμον ᾿λαμοΣ, οο (Θ] Ὁ οὶ 
! ᾿αοο βθσοδιου το μμβαδ ἢ" Νυ βοῦν τοόμν ἰαλαῦ ᾿ς ΟΝ. ρσναθι 
! Ιω οϑνῦ μωο βαΐς., μϑίο . μαὉ} ἰϑμο ἢ αοοδοοο. σοὶ ῳτῦο δ 
δ 5 εἰδας γδμο " πῶς (ὦ βοᾶν, Ομ5ι5 χοάομα,. 115 νου εἰο . μλρθῦο 
᾿λζρδ ἢ} μϑιαον» «᾽19 «ομαροο ομέαα δ ἀπο. οἷα (Θ..0. μ5) ιϑο οἷν. ψλῶλδο }} 
ἀθ. οἷο ράρσθον δ} δος οὐ ς ΚΞ) ὡ οον δ βν ϑο υμκδλὼ ἢ μὰ ομαϑον 
᾿ιϑιβ ϑὶ βμϑν οὶ στο υοι βαυδοους ἰλαῖλος. Νν ο}]ο βαλας 5 [οο) Ἀδιδιοοὶ 
αμαφανιο μφραρδν, ὀμαϑιαλο οα ΝραΣ !|.9ο᾽} οομὶ ϑμωΐ οὶ .1οοὴ 
30... ὀιβα θσοδδοῦ οδἹ ὁμδυὶ σ [9 .ἸΝαυι3) ἰοοο ἀν αυλοοδϑο ὦ Νουδαὶ 

τοῦ .9 οἱο τὰ ἐθ ἁδὰϑ δ οἰδιανϑν σον μὰ χα. "ον εἰρβδῶς αλὰ μιυμο μμυΐ οἱ 
εἶἰδμαὶθ μνῶν, ομάθρθ ᾧ ]μθρθ οἱ δ᾽ ἰμῥϑθο αι ῥν. ἔγον Ναὶ μιαν!ος μκὰθ οὶ 
-ὔϑοϑροο ομὰθ μ5 οοἱ ιϑοομν μιρο Μιαυΐο. ὁμαθ 5 [π ὁν μὰς ὅν. μονα, δ " 
Ὅμρου ἰμάο ϑοὶ ο ο νον νος ϑαοὰ. πῶς πον «Αφοῦγοι, οἱ μθ5 
κϑϑον ἰδ) ουϑῦῦ ὡο Μὲ «οὐδ ο ἢ Νὰ μκ9 ἰδοῦ ϑὴϑ ὁμοῦ ἰδ ὁυνς 
ο 5 } μας ωοιοδνν μο ὁ ΝΑ.) μιρμο «Ὁ} ὦ μὰ 9 οὐ ββὅοοδδου . θο 
ὧθο ολαϑ ἐ ὁ ἰοῶν θυ δνασο {5 Ἰκονΐ . ογοι οι μαχο σον ομλοο βο᾽ο τ ορυΐ ἐο 
εϑιαθ ὁ ΔΩ μὴ ὀμπ Κι φο ̓οον ὀιμθαα, βϑοιν ὀμδιϑο. ϑαθοι ἰ υμο ΘΟ... ολοδοὶ 
39. βἱο - ἰοῦ μο ἢ" μὰν οἱας ὄμηνῶς ομῶ. ὁμδι ἰδ ἡ το «οἷο 
ἐόμδυ ἠδογρδο ἰρκοοὶ ΜΘ οδανο τβσδις, ὀμδουὶ ἑρμμροὶ ΜΩΣ ὥδκις ὁοὶ ΔΑ οἱ 
ὀμδδον μαὶίο ἱδο ὁ μἱ ἰδιαὰς το μνῶν ἡ 5 ο Νλο οἱ τον θαι, ἰλογμβοο 
ο0.). βου δ. κδαν ομθο. οοἹ [19] οὖν. εὖνοι ἰϑμα Ὅς {1}. ὁμμας ἰδ μλιϑοοὶ 
ἰβὼον ὧδ ἰδαυυοῦ μι. τρορο χϑαχοοῦ ᾿ς ῤλο, ρα λϑδλο μβυοῦδνν ἰδοῦ [{58) 
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ἄσσον θῦεξο Εἰπροθθπρομ, βοιϑξμ ΠἸοπ6 ΒΊΔον, ον Ζαρ μον, Βοὐτπΐ5, Ηοομ πα 

π. 5. 7. 1» παρ ποῦ τὶν ΕἸοἴβοῖ ἀπ ΒΙαΣ χὰ Ἰκάπιρίθη, βοπάοτῃ τπηῦ Εἰ ρβύθη 

πη Οἰονγαι ἐροη ἀπᾶ ἄοπ Ὀὔβθῃ. (ἐοἰβύθυη " (ΕΡ]). ὕ, 1). 
δι ς.. ς«». «41λλο εστι λογος τὴ υλὴς καὶ αλλοὸ λογὸς τῆς δυναμεῶς αὐτὴ 

χαὶ αλλὸ εστι λογος στοιχείων καὶ αλλὸ τὴς κοινὴς κρασεῶς καὶ αλλὸ εὔτιν ὁ τῶν 

σωματῶν αλλὸ δὲ ὁ του αὐϑροωπινου ὀργάνου, 

Ἡΐον τϑᾶρε οὐ ΔΠσοιποῖη νὰ ἅδ᾽ οοἰδέϊροη ΕΡΚοη αἶα ἄρον ἸΚὄνρουννοῦ, Ὑ]18 

τὶν δὰβ ἄρῃ βἰομέρανοη. Πίηρθη τι ἴπρ θη ἐν ξοη ρ] οἰομβαπι 1 ἄς ΑἸΐαποβρνίπαβ 

ΘΙΪουποη πηὰ 50 ραᾶπσ ΔΙΠπΙ ἢ ]Π10}. χὰ γ οΠ]ΠἸκοπιηθηον Εν ]τομη πῖβ ἄρον ᾽πὶ ᾿ημλθη. πίοᾶον- 

φοϊορίοι (ἰοΠοἰπιπῖδβο [ον ἐβομνθίξου. οἸυδνγαβ ἃπιᾶτοβ 1δῦ αἴο Τρητο γοπ ἄἀθν' Δαξονος. 

Ἔδθον ἄϊοβο Ναϊονῖο Ππιῦον. αἴ βοσοπδηπῦοη ΑΝ δἴβου ἄν σίου. Δ]]ΟΡ]οῚ βο]- 

βᾷππὸ ΠΟΉΤοη ουξαπίοη. ἰὑϊηῖρο βαρίθηῃ, βἰθ. νν ἔσθ παϊτονρου ον. ἀπ τὶ οὐδ ρ]οῖοἢ 

οὐ. [ΐδβα ροθε]οβα [ο]ΡῸ ἰδὺ 1186}. ΚΟΡΡοΡΙΟΒ Ἰζάππι 518. ποινδ Βοῖπ, ὙΓ61. 56 

[0 561 θβὺ τγ ἀουβρυοομθη. ἀπ 510} τ Ἰαου]ορθη. 516. ΟΠ ΔΈΡΓΟΙ δ] ΟΝ, 516 ψἄγο 

πτίο οἷα Ῥαπκὶ πα πνᾶο ἀστοῖ ἄθπ Βομθρίον σὰν Τὐπῖθ ἀπ χὰρ ΕἸἄοΠ6. πα 

ἄδλπη οπἐβεξηαθ ἀαταὰβ ἄον Κῦνρονυ. ἴπ βοίπθῃ γουβοθάσμθη Ασύθη. ΠΡ ΤΌΓΤΘΙ, 

Ὑτἴ6 Καπη ϑέἔνγαβ πὶ ΤΌΠ]6. ρο οι, ϑγθηη 4845, ὙΓΟΥΟΙ 88. ΠΟΥ τοτητηῦ, Κοῖπο 8119 Πδὺ ὃ 

ΚΊαρο Τιθαξο πίββοι, ἄαθ ααοὶ ἄον Ῥαμκὲ ἀπῇ αἷο Τήπῖθ πηὰ ἅ16 ΕἸ οΠ6. βόποπ 

Ἱότρον βἰπᾶ; βῖ6 β'πα βϑορυθησὺ ππᾶ βύθθθπ ΘὈ ΘΠ 8115. πἀπέον ὅ6π 560}15 ΠΟ Β ΜΙ ΟΠ θη, 

ἀϊθ ἈΠῸ, ψουδαΐ 818. ρᾶββου, Ζπ| ΚΌΥΡΟΡ ππδόμθη. Αποὸὶ ἀὰβ πάτο, ἀα}} 16 

Μαίουίθ ταῖν οἱ βΊθῖοι οννῖρο ἰδῦ, Κὔπποῃ. 518. παν Τ᾿ πηπιθη, 1Π ΒΡ ΘΙ ολιθη, οἰπρϑάθη. 

νοὶ ἀρχαὶ κῦηποι σοι πίοι ΟΊ Βοῖπ, ὙὙ611 ἄδ8 Πὐνυ]ρα Κοῖηθ ΒορΊΘη ΖΕ, 

συϊάβε πᾶ οἷηβ ἰϑὲ; ἅϊο Τυννὶρῖκοῖθ [610 510}. ἀποῖι πϊοιῦ ἴθ Αὐύθα ἀπ [Π6116, Ἐὶ5 

δἰθὺ πὰρ οἶπο ρυθηχοηΐοβο Ναύαν, τυ ὥτθ 518 ἄστοῖι οἴποη Οὐ Ὀαργθησῦ, οὔθ. ὁ5. ΤῈΡ 

βἴδ ἅποι Ληΐδηρ απ Επᾶδ ἴῃ ἀθν Ζοϊί. Τοηπ ἀδ5 Ἰδὲ οἷπθ ἀπ ρΊ ΟΝ Π ΘΠ πίοι, 
ἄδβ 41165, γγὰβ δ" Οὐ Ῥαρτοησί, ἅποῖν ἄν Ζαὶν πἀπίονβίθιν θοέγοβ Απβδτρ; απ 

Επᾶθ. ζνοὶ ἀπρορηθησίθ ἮΝ τίη Ἰεύππθη. 8ΌΘΙ" ποθ ἴῃ Οἰπαθμ Ὁ ΤΌΒΠΘΗ; 

1168 γγᾶβ ἰοπβοὶξβ (επεκειναὴ ἄν Ζ2610 ἰδὲ, Κοππῦ ϑοῖ ἰκοῖπθα. ὈορΡθησθηᾶθῃ ΟΥ̓. 

Ὅομη ἀϊ6 Μαΐουίθ ἄθτοι α16 Κῦτρον θδρυθησὺ ἀπᾶ ἴῃ Τοῖ]6 σοῦθ]ν σονᾶθῃ ἰβῦ, 

ἄδπη ἰδὺ βἷθ, "υῖθ ἀσροῖ ἄθπ Ουὐὺ δον ἀατοῖ αἴθ Ζοῖν Ὀδβομγάπιυ ρθύσθβθῃ. Νδῃ 

Κδηη ἀπο 80 βομ]οβοα: ψπη αἰ Μαξονῖθ προ Απΐαπρ' ροποπισηθη πα ἀθγοὶ 

να ΤΠπέογοσάπαμπρ ππίον ἴα Τὐπῖο πὰ ἀ]ὸ ΕἸ ἄολιθ, ἄδπῃ [ὰῦ ἴπτθ Ελνν Πρ Κοῖ Ὁ οἷπο 

ψογδηδουπηρ οὐ θη. ἀπ βῖ6 ᾿βῦ οὶ ΠΠοἢ σονονυᾶθη. Απᾶτθ Βαῦθη δπᾶτ ΤῸΡ- 

μοῖδοπ ρμϑ]οϊινύ: αἰ Ἡαίουΐο υγᾶτθ αἴο Ναίαν 1 Ὧ08 Βύβθῃ, Δ᾽ 186 καππὶ βίοι ἄθῃῃ, 

τ» Ἐνυχυδβθνίομξο, ἅϊο Ναΐαν, ὑγὸπη 56 Ὀῦδο δῦ, ἄοτη Οπέοῃ πηδον νον ϑη ἢ ἀπ5 

Ζηδαρ' οὔοι' δὰ ἔγοίθμη ΥΠ]Θα ἢ} [πὶ Ἰοὐζίονθιι ἘΔ11 ἰθὺ 519 πίοι! Ὀὖ8, βοπᾶονῃ 

σα, Ψ0611 56. ἴβυθὰ ὙΠ|ῸΠ ἄσπι Δ Π]6μ. ἄθ8 ααΐθα ἀθουρδῦ. 16 Κὔμπποη ΔΠῸΡ 

Τιηρθ οὔοι Ὑοβοι, ἅϊ6 νου Ναύαν βίοι ἔρια ον οπέρορθπβίομθη, οἷπθβ ὟΥ 1Π16}5 

βοίη; Π6ὶ ἄθπι, τγᾶβ 510} Ὁ]οβ θετικῶς βΒΡΘΠΪΠῈΓ βίδμέ, δύ 4ἃ5 τηῦρ! 1}, ἀΡὸν πῖομῦ 

ἴπ ἀΐδροι 416. Ηδὲ ρον ἄθυ ζυγαμρ' 5186. ππίθυσσορῆθη, ἀαππ δύ βῖθ ποῦ νὸπ 

Ναΐαν μῦξο, τγϑῖ! παρν]οῖιο Αμ]δροπ βδίομ. νοὰ Ναίαν πίοι ἄπαθυη, 88. ὕὰ6. 65 

ἄοπη ὅδ» ΔΙΠπβομείρο Βομῦρϑον ἄον Ναΐαν, Βοὶ οἶπον οὐσίροῃ Ναθαν γ ]]0 μι 18 δύ 

οἴπδ βοῖομθ Αϑπᾶογθπηρ --- νοη 56] δῦ πιπᾶ ἄπτοι οἴπθη δηάγοη --- ΒΟ] ΟὨ οΡ ΔἸ ηρΡῈ 

δι Ρ 5 ΟΠ] οβ8θη, Ὑ1Ὸ 4116 Νξασθη Ὀθσθυρθη, 80. ρον θ, πὶ οὐδ πιομὺ βοῖπο Οἴἰδο 

απ βοῖπ ϑοβοῃ δαυΐριθί. Εἰπ ἀπᾶτον Βθυοῖβ: σγθπη ἄον ΒΘομπηποὶς ἄθν Μαΐονῖο 

ἴνο Βοηδημοῖξ ἰδὲ ἀπα ἀϊο Οἴτο (αγαϑωσυνη) 465 (ἰυΐοη (αυταγαθορ) δὰ 1ῃΡ 6᾽- 

Καππὲ ψῖνα, ἄδπη ἰδὲ βῖθ 8π0}} ρα, Ὑ7611 ΟἾπ6 518 16π6 (αἴὐξα πομὲ σαν ΑἸ πβοϊβαπηρ' 

ΘἸκογητῖοῃ νᾶτο. γδπη βἰθ Ὡδο} ἅδν ΚΚούσονδὶ ἀθβ Οὐρθηθβ δἷη (ἀοΐδμρηβ Γπτ 

ἴ6 ψουπαπίννοβοη ἰθὺ ἀπ ἅϊ6. ΑἸ βιομὺ ἃθ5. Οοἰπρι8808 αἴθ Ενχίθιιαπρ (παιδειω) 

δῦ, ἀπ ἀἴοβο σαπὶ Βοβίθῃ ἀϊθπῦ, πο} ἀΡ ΒΟΒΡΙ, ἀαπη ἰβὺ βῖ6 πίοιὺβ Βῦπ88, 

Βοηάοση οὕσγαβ Θαξοβ, 80 σϑηΐσ Ὑν16 ἴθ Ῥειίβομα σου Ναὺαν οὐνγα8 Βῦβ68 ἰδ. -- 

ΡΣ ἄϊοβα Πρ ἄρππρο βἰπᾷ Πΐον πἰομῦ διὰ Οὐΐθ, τγὸ ὙΠΡ βεἰβύϊρα Τιθῖροη, Ὑγ]10 

107 

107 

πα ππὐτπτπα. «- ται τι πα τε 
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ἰδδϑος, ἴσο; ἰδϑϑο βὰς τον ἐξρωϊ  μακϑ Δυοῦ; οἰδάθαθ δδθο ἰοδα βο. ΩΝ 
᾿διγαϑον αὐλον : θοοιν ἰυὐοί!, μὰς ον ἰξρω βιθὸν ας, ἐδοοδαθν ομδνον φρο καθὸ αν «"" 
νοὶ Ολοῖ Νο ἰἰαϑὶ οβλο ὁμθον. τοδὶ βαλος ὁ ἰϊοϑλο .ϑοι ]οον. ὃν. ἰϑῶδοο 
Ὁ 599. ἴσοι ον τῶν ἰϑλϑου. οδν ον μολν ἰθμαο βανοῖς, μγμ90 ἐμαθῶν. μια μὸν υἱὲ 
ἰκοοὶ, σον δαϑᾶς «ϑϑνοο μῳς ον. ὁθραῦα. ὁ δΝυί Ῥῇσ "᾿ ὡν ἰμο ΔΜ δ καθϑο; 

τοϑλ κθοι ἴον οἰδσ ον, ϑμαλου μο οἰγα ιοἰο Βαλαςς. 55 ἴβαουο βδυασο 
κλνν ΜΜΑῈΘ βοὴ νοὶ τϑϑαα 55 [κχο κϑλοο ον κοδδο ομϑο μϑοοὶ οἱ Ῥαῦνο 
δον ἰδδϑος ὁμοῖα οϑιοδ ΐγ ννν ον ᾿. ὀιαδδαῖν ὀμομδ ῥὸ οοδᾶς Ὰ5) μιχον ἰδδδῶς 
μω..1οο αο ἢ ὦ ΘΚ νον ἰδῶ Ὡς ον {ν νν νον οι αυουϑὺ μὰς οἷὖϑ 
μϑίο. ὀγραϑιδιν ἰμβοῦς. Νμαρθ ὡὸ Βὶ 1οοὶ ραν δοο ΜΠ ς οιγαβιδι ὡο [καβϑοο ββαλζοιδο 
οἱ ἰδ ΟἹ Θοὶ. οἰμάϑος μὼν μ9 τον. [915 ϑῦνα ἢν μιαυὶ .Κ δ 9 δον [..50}} 
“οιοδοΐγ τόμθοο ὧμϑ ἩαϑοΣ ρλο βὼ : Ιοο᾽ ὧο᾽ ἰδδαχας ἰλαϑὶ δὸ ἰμων ἰμων δὰ 

᾿» οἱ ἰϑιον μοὶ. ἰμϑοϑο ὁμδ δ Δ.) μας αμραο ον ἱκορβϑϑο οοι ιϑί 

πον Θο., μιοίο  ΘῊ ὡν ᾿ς 5. ῥοῦ «οἱ αν δον ἐν ἰμομ, βοιδνο β} 89 
ὧο ἰλαδὸν βαρὺς. οὖν. ἰσδοο ΘΝ)Ὸ ἰδαϑοΣ ἰδϑαν ον οὶ ὕμοο βάν. (βϑϑὸν 
ἐκθοδο Ἀγ ἰδως ἐο ον θν {αν ρβσλοο μϑαϑὰ ον βίον ἰομαο. ουδαὶς οοι; ῥοορ5 
ἐϑϑμ Εοὶδ ἐμύγο :]οομθο βοθι δο; μοαϑὰ ἀιοοὶ ῥοῦ μο φῶ ἰδϑϑο μὸν οὐ ἰδμυΐο 
οί ϑιαοϑ.. εϑομδο το 5} οὐ πο ο .᾿λ εἰο οὐ εἰο .βω. εἰ ας. 

πόθο ρανεθο  βαδος μὰς μαρϑο βὅνοι οἱ μοι βόδι, οδαυοὶ ᾿γὼ θα θοο 
ἡ ἔϑοοςς ἐν 9. ςς βὰν Νὰ {Δα}. το ἰδ ρα ἡΐο. Βοοιυ. βῳ. 
" οβαδυ ἰαθῦ δι μϑυῶςς ον τοῦθ δ οο.. ἡ 5 οιξομμοο βα. ὀμὸ μάϑουο 
ἰμμυΐο --- μαξ5 ὃ ἰοὶ ἰϑοῖν, μωυΐο εἰσ αὐ ἄυο ἀξ ϑο ἰξϑ) οο εἰδαυδοδοο 
ς 8) Κανοαϑ δυίμοι κϑυί γος. λαχὼν μαγ! ὦ ὧν ἰας» ᾿ς ΙοϑοΣ 90} μὰ. 
999) ,.ϑομδο κυ μοι λαθ κο θα οοὶ εἰμ μωυΐ εἰθο!, σον τ μὲ μοὶ» “μωοὶ Μμεε5 

τοϑὴ «ΘΘΡΞ» ἡ ἐβομδνι, μας οθο ἰλιθοο βμεροὶ [μον . (ρα ϑᾶ ῥιοοὶ φοὸγ ἐς )ὅϑο οὐοὶ .9 οὐ 
μα υὐγον ἐραθοοςς ζοοιπὺ οἱ, ον ο αι ὡὉ) Δρϑδους ϑομδο τ τ ἡ οὐοὶ 
εὐρῶδο ΚΟ λοι μοὸ , τϑὶ 9 βοῶ μμ9οὸ δας ὁ ἰον  " ἰλας 1λοϑο 
ἊΣ δλ5 δ55) οἷο Ῥρογ εν. 55) μθας δι Ω ἰμν ᾿αὰ. «ὔνοὶ δνας, ὁ 

(ἢ ὦ. -αὖρο ἰδ μο μῸὸ ἰδωρο οἱαϑῦ 5. ον. ψομβοὸ φόμροῦ :οιδωξς 
ἶνας Δ. ΘΙ» σις, ἱμο οὶ ἰοιασος οαθακος 5 ἰΝβϑο μὰς οἱ ἐπ ρυΐο 
αν μαϑροίο.. μθὸ ο [γα ἐο 5.9] ὁ θα οἱ ομανὶ ὁ ἰαγἷο μκωε9 Βαλδροὶ μοο 

ἐ:5)9 εοὔνο δας Ο. .τ5.5..0 ἰξϑ ϑρβο }} δὸγ σοὺ δι, ὑμαθο ἰγον «θίο.. ὀνξϑιν 
Ην μαγαϑ [ἰαὔϑϑὸ τ ᾧοῦ ας μω ὧδ μχ5 «39 τὰκ εθο ᾿ὰἢ Ὥϑῤο Ἀϑο τωνο 

πθο νμϑνὸ κι οὶ μμυϊο ενοο λα οοὴ εἰλαλαλος ἰμν μον [κα οι. μιαροὶ καθὸ 
ρου ἰθσα "» κοονϑ ὥέμοοίο τ]λλάθοο [ων ἰμμυὐο δρανο μνο βου 
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βἷθ μαἰβέιρθη Μθηβομοη. μα ΒρυΘο θη, οὐ ΚΙ ἔτ οα ὙΓ0]16η. Π6Β11.810 ὙΟ]]Θὴ. ὙΥ1" τὰ]β 
πίομξ νοῦ ἄθη τΗπάπηροη Ὧἀ65 Ὀὔβου. (ἀοἰβίοβ ΔΌ]ΘΆΪγοη άββθπ, οἸὐῦνγαβ Θηἄρθυθ8 
οὶ ἴθ Τίνα νοὰ ἄου δα ον, Τιθιχα δῦ θυ ταῖν Δ ονῦ, 815. ἄοι Τυῆρον ον 
Τιθῆγο πὶ οάθυροροῦοη. ΠΕ ΜΠ βάροι: οὐνγαβ ἈΠᾶ1 685 1δὺ ἀ16 ΕΘ ῃη [η18 ον Δα οΡΊΟ, 
ἃ. ἢ. γγὰβ εἴα ὑπ8 ζοίσὲ πἀπᾶ Ἰομνί. Μαξονῖο ἰδὺῦ ἀον ΤπΠα]ῦ, ἀδν Κὔνρον, δὰ ἄθγη 
4116 Πίπρο θοβίοιοθ, ἀν Του {{π ἄθη Τύρον, 488 Τΐβθα θλν οι ϑομτηϊο. οἴςο, 
ΤῊδ Ιαϊονία Ἰορὲ ππθ οὗοι τἰ ΟΠ ΤΙ ΡῸΣ τσὶ Ἰουπὸπ 868. ἢ} χ ΘΙΘΡ] οὶ: ΕΠητηα, ἀαθ 
ἅδον Βομδρίον βῖ 818. πίονῦβ ΠΟΡγουροναξοη παῦ; 5 Ἰομνὺ αἴθ. ΨΟνπαπβίνοβθι (5 
βαβέδμοι, γουδηάονπ απ Ὑ ΟΡΡΌΒοη ἴῃ ἄθη ἸΚόνρουα, δῦοι ἀἰο Εσμθαθραπρ, Ζατι 
υοϊξθῃ -- ψψὰϑ ὅἀ5 οὐδία Ὀοδυορ. 1 --ο, ἀαβ ον ΑἸ οἷν τίς οἷα Κ ἀπβύϊου νοι 
1ῃν. ΒΔ οὲ πᾷ πιαπηῖρ α] εἶρο Ναΐατοπ βομϑῆ τνῖθ πὰ ΑἸΐδηρ,. . . 0. 0 ὐν νων 
οἾΠπᾶ οὔνναβ ἀπᾶνοβ ἰδὺ αἀ16. ΓΘ γθ γοι πρὸν ἔσται (οὔον. Αὐν, δυναμιρ). ίομπ 

ἀδν βομόρἕοι ἴπν πἰοιῦ νὸὰ Ναῦαν οἶπὸ Ὀθβοπάονα Αὐτὸ τ ροροῦθη πᾶ 6, πᾶ [6 516 
βίοῃ ἄοῃ 1 ἄον ΑἸΠΙδοθ ἴπι Απίδπρ' πᾶ ἀπο ἄον Βοαυθοϊξαηρ ἀαγοὶ 18 
(Ὁ) Καπβεου βρᾶνου. πίοι! ρο ρῦ, τσῖθ ἄον ΘΓ ὐοίη, 5161. πίοι ἀθπὶ ϑομπηϊοά, ὅθ» ϑαπά 
Βῖο ἢ. πἴοῦῦ ἄθπι Τόρίον Εἶρε. ΑΡΡ δποῖ αἰ οἰπαοίποι ἸΚὕνροναϊηρο 8 ἀο: 
Μαΐου θοβίθκοη Ἰοᾶος ΤῊ} 5. οἷπθ γον Ο ρΌπο ἴῃ ἴῃτὴ ΥΠἸτβᾶτηο Ἰζτα Ὁ, α16 οθοι- 
4118. δαΐ ἴοπθ βϑμοὶ πηπίβυ 118. Μδοιε Ηἰπυγοῖβι, αἴο πὰ 411 τυϊτγβαπι δῦ. Τάχα 
σομῦνε χ. Β. ἄδ5 τιμᾶν ἀο8 Μαρποίθη, ἀδ8. 510} πϊομ ἅτ (6. ἈΠΒΟ πηρ' (ΟΡ 

Ῥοοαΐα οὐἰ ρου 1 θὲ, ἀἰο Ῥῆδηχο, αἰ ἀὰβ ἀοὐᾶνου. θοονθγι, α16. ΠΙθρο]οσαο, 
ἃϊθ ροίγπηκοηι, ἄὰ5. ράμσο ΟΠ 8ὰ8 θη Μαροπ, 48. τπᾶπ οὗνγα β πυιητηθη δῦ, 

ἀὐβχίθας ἀπ ααβυνίνεν, 411 ἅϊο Ἡ Ιπμ 61 ταῖν ἴπροπ ΖΘ Ά] βοὴ. πα νρυβοθάθποι 

Ὑ ΙσιΏροη. νΕὐδνγᾶβ ἀπᾶθρθα ἰδ ας Ποῖρο νὸπ ἄρῃ οἰπδοίηοη Τ]οπιθηῦθη" δὲ 
Ναΐονῖο, τνϑϊοῖιο Ἐρκοππύμϊβ 5'θ ππ8 ΠθονμηἸ θο]π, οὗνα ΕΌΌΟΥ οὗον Ταῦ οὔον 
Ἄγ Άββον, πτῖο βἷο αἀσυγχυτῶς βοιηίβομῦ βἰπά ; ΟὈΓΟΠ] 516. οἰπαπᾶθν δηἰραροηροβοῦσῃ, 

ἴᾳ  αϊπάΠο βἰμᾶ, οὐ μα ὕθη 516. ννῖθ σοίσθμηΐα ἸἸθάθυ ἀθη οἴποι 1μοἷ ἀἸθβον Δ 610. 

ἪΝ βἰπα ροίσοπη ἀπ ἀσοῖ σομηϊβού, ἀα5. Τθαον. ἴῃ ἀ6ν Πῦμο, αἷθ ΤλὉ ἰπ ἀοΡ 
ΜΙ ο, Εδπον πᾷ Ῥαβ50:" γον οϊπᾶ, πᾶ ἄϊο Ἐτᾶρ, ἃ ἀβ δ αββον οα λε] απ 
γουππιθηρὲ ἰ8ὲ τὴῖξ Ἰεθον ππα ΚΒ] ο πάθον Τα θ. 1)88. 81168. θο]ομνῦ αἴ Ὑονπαμεῦ- 
Τόβοι ρον ἅϊο παρ βο οἰ Ὠ]1ο ργοῦο ΑΥ δἰβιοῖῦ ἄθββοι, ον ἄδβ ροβομ θη. δύ, 

ἄστοι Τυοπποα ἀπῇ ἈΠΙΒΟΘα. πὶ οἴπχθίποπ ρουτποί πῇ ἀπῇ 685. βεὶ ΠυΒορίπη 

οὐ]. ,Εὔναβ ἀπᾶνροβ ἰδὺ αἴθ Εὐνκοππίηβ (61 81 οητοῖποπ ΜΠΒοπαηρ' ἢ ἄἀθν οἰπχβὶπθη 
Ασὐέοῃ ἄδυ Τιοθοννοβοι, χῖ8 απ άουῦαν (ἀοὐῦ 61 ἀθυβϑίθθπ ΜΓ ΙΒομπηο 516. ἀσ0}} νοῦ- 
Βοιοάθη ΠΟΡααΒρορυδοιῦ παῦ: Ὧὰ οἷῃ Τιῦνγο, ἀονέ οἷα Θιίον, Αα]ον ἀπα ΤΊβ0}, 
ΟὔὈνΤΟΒΙ ἄοοῖ ἴθ Ἰδᾶοπι οἰησοίπου θβοη ἀϊθβοῖθθη. αὰ ἅϊ6 Ε]οπιθηξο σαρίοὶς- 
σομοπάθηῃ Τοπιρογδιπδηΐα νουμϑηᾶθη βἰπᾶ, ΒΙαῦ, (8110 ππᾶ 488 φλεγμα. αβ ] ἅλ8 
οἷπο ὄγοδεοη παρῆν απ 85 ϑπᾶτο ὙΘΕΪΡΟΥ παὺ, (88 ροννισκὺ ἅ16 νου βοϊ θἄθποιῃ 
Ανξοη ἅἄουν Τίονο ἴπ ἀον οἰποα Δ]Προπιθίπθη γὸπ (οὐ νογαπβίδ ἐθίθυ ΝΠ βομπιηρ; 

ΟἾπα συγχυσις γὸὰ Απΐδηρ 8; ἀΑΠ 81 Ππιαὺ ΚθῖποΡ ἱρροηα νγϑίοιθη Νδηρο] (ραρθη- 

δον ἄοπι δον θα) οὐον ρος σὰ Θσαμθ, πο} γοτ πιο ΐθη 518. 510} ποῦς σαρθη- 

βοὶ τἶρ. 516 βύνἄουῃ τιῖ8. 8116 βύα οηνγθίβο σὰ οἴποι γ ΟΠ] Κοππθπθη Εὐυ]τθμη δη8 465 
Βομῦρίουβ, ἄον δὰ! ἄδη ἀδβομδρίοι, ψ16 δαΐ ΤΆΡΟ]Ω, βοῖμο ΔΝ οἱΒι οὶ δ οἰ πρθβο νοι 

μὲ, ἄδιαῖν υγῖν βοῖπο ππδπβθρυθ ]ΠἸο6 ΤΠ ]ιοῖδ οὐἰζοππῦθη.. ,Εῦνσαβ παρ 1ϑὺ αἷθ 

Τιθῖγθ σοι ἄρπι Κῦτρου] πους. ΜΙ ἸζδΡρου]]οηθαι θοΖθιομπμθὺ ΟΡ. 81168, 788. 510} 

Βοϊαβέοη δὲ ὑπᾶ οἷπθ σοῦ ἀδι' δμάθνομ γογβο ]θᾶθπ ΕΌΡη 06. ἀἴ656 1086 Ατύ 

προϊξχε: τὰῖο ἄον. Ηϊηπι6] ἱπὶ Ὑ αυμμΠπἰθ σαν τα, ἅϊο Βουρα ζὰπὶ Δ 550 τ, οἷηθ 

ΠῚ οΡροβίδ!υ σὰν δπᾶθροη. Αποὶὶ 108 Κὖν ΘΥΠ0}16 Ρυθαϊσὺ ἄθπ, ἀθὺ δι5. ἀδπὶ ΝΊο 5 

βομαΐ ἀπᾶ ξουιπξο ἀπ ρΘΌΠΟΙΠηΪἶ5γ 011 ὈΠΔοῖθ, ἀπ αἴα νονβομίθάθποη Ατυΐθῃ Ρ6- 

βέαϊἑοῖθ ἀπ 50 (166 «ϑϑιο ῬγῸ ς 99) ἅτι8. οἴποπὶ ϑὕο το ΖΘΉ]Π1ο5 σουβομβίθάοπο Ναίαλοπ 

Ἠδεγονριοῖ, 65. 1 τπ8 βίδαποπ, 6, γερο μα 85. ἀοοἷι παν οἷη Κανρου]ο68 ρἸὺ, 

ἦδπθ5 Ὑ θβθὰ νοὶ ππᾶ 161οἸνξ, 4168 ΒΟΛΥΤΕΤΖ ἀπ ΒΟΊΨΤΟΣ ἰδῦ, 485. 6Ἷη0 ΤΊΟΡ 5061] 

ἀπᾷ ρυἰϊπιπιὶρ, ἀδθ ἀπάτα ὑνᾶρθ τιπὰ ἔνια 101. δῦ, Ὑ710 518 πηγουξηἀου] ἢ} ἀπ Ἰῃτο 

τοβῦ 

τοῦ 



᾿ 
408 . ἘΠΑΝΚΈΧΝΒΈΠΟ, 

ἰκαυϊγο εϑίας 9. οϑιολδΐν μϑὺ οὐ υγοἢ. κα. ὧδ ἐμ ρυΐο -- τᾶν μὸ ϑομ ».- 
.Άθ ἰδέαθὶ ἰοῥαδοο ἐμὸς καδς το οιαλόγοι τασδϑ θο μθν ; ρϑαλίνϑο οταοοὶ 
θὰ οὗν ἰδαραο ἰοξλο μοι} βοῶ μμο τομαϑισο ΤΕΥ Ύ ΤΙ μϑ.ίο 

“ϑἰο "᾿. οδαο βαδ) ας «ον ίο ἰδ [6 μοῦΝ ὧθ -οιοδ ΐ» ομ5 

«θοῦ δϑ οὐϑ ἰρβϑϑοο εἰμ ϑ5 ἰμαϑ βδᾶϑο μα ϑν ἰγον [καυΐνς κϑο κϑ χϑσρο ὅ.1. ἰγοὶ 

ἰοῦν μιϑοὶ. ἀϑυδοο 9 ᾿ουον. οἷο θκδα δ) ο ̓ μϑῦ οἷο λα οακῦγο) 

Ἡνῶο μϑϑῦσο ἐδ υυμο 9 τ» αὐοὶ ωδάραθο θ οδυξαθ βαϑῦς δλοΣ μορ5 

μὲ ἔμηθιὶ βοιδιβν τομάαθιν ἰβορϑ ἰας γ ἰδλαλος, βαθο ἰδωτθ φρο ἰμ μας ἢ 
δ ΒΜ ἰμὶθ μον δα "τς ον ἰδδίροοοῦ θοὰς 90. οδοο 
ὄπα Δ ο τμρωυΐν ᾿Νλοῦο ϑαὰ κων »» δου ,50 ἰδ ον. βοαϑϑ 

τροῦ 9 ομο ὅλως. ἰοδδ ομ. ας μϑνσϑον οἱ. ὄδορι οὧοἹ μακοσλονῦ ϑμ5 ωυοῦ». 

Ἄδϑο -}55. οἱ ἰδϑαϑ οἱ μοῦ Ἀδϑ δὰ ἰμαοὶςς οβον ροβνϑο οοὶ βϑκθαθο 
ΕΜ δυο [9 μι ΝΟ μς ὁμάθ; μδνο ἰμβορο [ϑιϑ μᾶϑ φαϑϑου ον θαι 

15) οοδοὶν ὥθμρ ος Οἰδαιῖο υλσαν ἡ σο 9 δ ὦ ον 9 αϑο 

σα Ν να. ἸΝωνγ σον θοῦ ορ5. ΜΓ. ἰοδαν ολασοῦ οοιοδ ΐ μοο μά. 

ΣΌΘΟΜΜΟΣ οὖ ομϑὺ ἰδιϑῶν λ αλο ιοα.γ0}}. δ, Νὰ μοὶ ρον μαε5 ἐκ οἱ εἰ μο 

Η οἱοδ,ὶν ἰλαϑοννς μα ἰαθῶνο ὡς ϑϑδ βοήοιο. μοῦ οδδαϑ δι. τ. γαδοΣ 

μ5 -οιοδ ὶγ πορο ὡς ς μον ρας ἱμδλο ἐμβοῦθν οοἱγ τίου ἰδυϑλοδϑο 
εἰναι ρόομορθο ἰ ἄλλων μκοὶ τ αδῥς μϑνουν {Δ ἄσρσιποσο ἴσων ον Νυὶ ἴον κάλ 

ΟἿΣ μΆδουυ 5 Μὲ οι ΩΝ Αϑϑν μοί ον ΐ βαλο βοαιο οἷ. "ὶ 

" βοιωυ οὼθ οϑ μρρο οἱ α,ορθῦ ορπο οὐδ [δοθοῦ οιοδοὶγ βοο Ὁμααϑο 
μνομ μ᾽ 9 ΝΣ ομοίγ οὐϑῆι. οἷο ἡ λα. αι δ ᾽ν ἱνδύρν μδλοδο 
ἰοιν «ολονς, ᾿οοι βαϑοιδϑον οοὶ ν»οἰο ΒΑ ῆο ᾿σβαν Ὁ. κρς οὸς, Νβοαλο βκάθοΣ 

οιονδυὶ εἰο . ας. ιϑοῦλαϑ οἷ. ἰϑιδν, ἰδ, “θα. ιμαϑ τ: μμαχϑν εὔθις 050 

μού μβθο ϑομ Ναας ἴα ἰού ἰδ ον ροῦν, ἰατς μδο, μὰ 
δ μοΣ ΘΝ 9) νοὶ. καλὰ }}}9 αοςθν. δος ὧἹ ὁμὸν δ. βαορθῶς. μοῦ ϑ ο 

ὼθ μο οὺ δέμονς ἰϑοιξασορθὸς. ὁιαυθαοο ἅμ) χὰ. Ὁ. κὰκ’ τἸ5ᾺΣ με» μμο 

μον Βοδϑ, οὐμαν βου ϑομϑ μὰ ἔμ ᾿θᾶδ. μοῦ οὗν οι ῥο ιϑίο ᾿ς οὐδοῦ ς 

μο ϑομαο ϑϑθο οἱ τίνα ὀβκαθ μαορθῶς, Ἰαλῶλσο νος ὉμοΣ δῶ 

ιϑοιλαδοιϑ» μας. ὀιορα ἐο τοῦ καϑαϑ ᾿ν ϑ" ϑἱ 1 - ιϑομβαιυο ιϑομοδϑ. 

τοοῦ ἰδ. οὐμα αὐ ΟΝ θα ᾿: εθομθϑς. απδαυΐο ἰμαχων 'ωρο ατορο εἰς 

σατο, αλαῦ αϑἷο ἤϊα Ἀμϑῦ μϑϑαθυ βκὼγ ὼγ ἂθ ς οομο οἰλα5,59 
μα} οὐδ. οὐρα [5Ν9 ὧν ἰδὼν μϑὸ . μα υοἱ «ϑοιρος. μαϑόνοο . οἷοι τϑν 

ἐββακοιθ οἷν. Ἀς ομἱ κοϑιδξϑ Ἀδο βμαυλθῦ ἰϑομλθθ ΘρϑΣ ἰὸν λγο.. βάϑοο καθ α) 
Ιωϊϑ)ο ἰμβδα «ϑομῆϑου δ λοο Νασιλ  μμαυΐγο :}μλδ νοὶ ιϑογαθιϑῶν, αν... Ο.5) 

Εὐομους ὀμδωὶ δοο μμαθ Ἰοοι; ἰδώλορο ἰδδι μος μοὶ ἰδβορο δοιξοίμον, καθ ἅ) 



Εὐυλοπιῦβ ΡΟΝΤΙΟΌΞ. 400 

ΕΠ Θπβομαδθοπ ρϑθυμπιᾶθῃ βἰ 8, 2 Εν’ Ια εἶπ (οβοῖχ βϑρθιθα πᾷ πιοπιϑηᾶ ον υν τὺ 

65" (00 1). »πᾶ οὗνγαβ ἀπᾶνγοβ ἰδὺ ἄϊ6 Ἐν] τοπη ηΐβ ΝΞ ΟΥ̓ΡΒΠΒ ἄθ5. ΔΘ ΠΒομοη “ 

ἃ. ἢ. βοίποθα 1ιοῖθδβ παῖ ἤθη Βατιποπίβο ρϑογάποίου ΟἸθᾶονπ κὰν Αὐβέμμναηρ, 68 

ῥροίοῃ ἽΜίτκδης ἄον βθο]ο. [πὰ ἄθπι Μοπβοῖθπ, βοίπθπι Π6 10 ἀπ βϑίμθν 6616, ἰβὲ 

ἄι5 ΒΔ Ἰσποὺ νου θουρσθποι (ἀοὐθμοὶῦ απροδοιίοί, πίοι πᾶν ᾿ἰπβοῦοσπ ον Ἀθη 

χὰ ἄδη 5 ομίθάσθη ἀπ σὰ ἅδη πἀπβιομύθανου θβθα ροῦν ἀπᾶ οἰπο Κ]θίπα Δ οἱἐ 

ἴπ βδίπονυ Κροα ἀν Π ΘΒ κοῖς ἀδυβίθ!ῦ, βοπᾶθυη ἅθν ΜΘΉΒ0Ε ὈΡΙηρ ΠΠΒ 8 510} 80} 

ἘΟΙρΡΟπᾶο5. σὰν Απβομβδαθππρ. 16 ἴδ σοι ϊη ρα 56 616. τη [μο] Ὁ πνομηῦ μὰ ἴῃ 

ἸὮχα ἴῃ 116 ΟἸϊοᾶθνη χυνθοκα! θη Ποῖ, τ ῖθ 6. Μ111, χῖστῦ ππᾶ τὴ ἸΠσΘα (ἀϑαδηϊζοη 

ἄοοι πηρομίπᾶον:, ἱπῈ δή οἶδα σϑῃὺ, 80 ὑγομπὺ ἄρ Βομιῦρίος πῃ) ορτοησῦ παπᾶ αἡ- 

αἰσμέθαν πὶ ἅδε Βομθρίαπρ παπᾶ πῖνε. 81165 ἴῃ ἰοᾶρθμι οἰμσοίπθη (δβομόρία ἀπ ἴτη 

ΑἸΙ χυτὰ Δ] σοπιοίποπ Ναΐζοη. πθο ἢ) βοίπθηι 8]]πιδ ομ ρθη 116 πα ἰμὰ Θ᾽ πθηὶ πηρο- 

συϑιβιομοη  απᾶον. 611 ἀ16. 56618 θοργοησὺ δύ, Καπῃ 5'6 ποι 5. Β. τοῖῦ δὲ 

Ἡδπᾶ δένγαβ βομνοίθοι ἀπα ρ] οἰκο εῖρ' ταδὶ ἀθη ΜαπαΘ οὔνσαβ ρθη δηἋ6068 Ἰθῆτ θη 

οον ρ]ϑἰομ σοι ἐἰρ' πὶ ἀπάνθη τϑᾶθη ππᾶ ἀδ5 Οἰοβρυξοι ἀπᾶτγον δηλῦτοπ ἀπ ΒΡῈ 

Οἰοᾶδηϊκοη | ἰπ αἷ6 ΕΌυπα βοπᾶθῃ; ἄθππ ἴμνΡ Ὑ Ίββθῃ ἰδ Ὀθρυθησῦ Ὑ00}} ἴν Ναίαν 

μαρτοηχὺ ἰϑὺ. Θοὐέ ἀδρδροπ, ἀπρθορυθηχὺ ἴῃ 8110. βοίῃθῃ [6 θα βθυαηρθη, ἑαὺ 

ΦΌΡΊ ΘΟ. 1165 ἴπ 8]16πὶ, ΒΟΥΥΟΪΙ ἱπὶ 161] ψ]ο πὶ δπηζοπ, ἱπ Ὁ116 0 ΜΙΆ ΠῚ Ρ [Ἀ] ἐἰρΊςοῖ! 

ὙΠ ΚῈ οΥ ἴῃ ΔΊ]οα, ἰπ οἴποῖῃ ΑΘΡΘΗΘΙΠοΙς, ταῖν ἄοτη ρϑυϊπρβῦθη Δ 1Π|ς βοῖπον ΑἸ]- 

ταδομῦ, ἀπρϑεϊπᾶονυ ἀπᾶ ἀπ ἀπθορνθηχῦ, 8188 ἴπ 8Ι|1ὸτὰ ἀπ ἀδυϊθον Εἰπδαβ, 

γῇ. Ἰ. «-'" γ' Ουκχ εν τῶι ασώματος ξιναὰν ὁ νοὺς ξικῶν εὅτι ϑεοὺυ αλλ᾽ εν 

τῶι δεχτικος εἰναι τῆς ἀγιὰς τριάδος. 

Τπι νουῖροπ ΚαΡὶ 6] βρυδοῖ Θ᾽ γοπ ἄθῃ νϑυβοϊιϊθάθπθη Πιθτομ (61 51 ΟΠ ΔΤ ΘῊ 

Ὑγ61: θοϊνοομα ἀϊθ Ὗ οἰβμοὶν ἄθβ Βομβῦρθιβ. ἴον ὈθΙθπστὸ ΟΓ ὍΠΒ ΠΒΟΝ ΒΟΙΠΘΙ 

Αὐῇ, ἄαλβ ἀι8 ΒΠ4 ἄθβ. ἀπδαββργθομ]οιου ͵οβθιβ (ἀούε8, ἀὰ8. βεῖμ ΑἸΠμδολῦ ἴῃ 

ἴδ Ιἴᾶτο Ψογμπητ ρορτάρυ παᾶῦ, πἰομὲ ἀαιίη Ὀοβίθῦ, ἀδ} βἰθ Ἰκῦτθυ]οβ δῦ; ἀθηπ. 

85 δὶρυ 78 ἀοο ἢ 80} Ἰζηῖῆτο ἀ)7πα Επουρίθοι, ἀθ ὅπ ἄθη Πηρθη Ὠδηροη, τγ]6 χ. Β. 

μοὶ ἤθη Τίοσοη ἄδ5 Πμϑῦθα πὶ ΒΙαὐ ἰδ. ΑὔοΡ ἄδθ ἰδὺ ἄσοιι Ἰτοῖπ ψ ΡΠ ομο5. ἔτ 

9ἴ6ἢ οχβεϊοεθμᾶοβ  ὅβοη, 8180 ἅδβ 16πὸ Καββῦθ 16 Εὐ]τοπηΐπ!8 ἀοῦδθβ δα πο ιπιθιι 

κῦππηξοα, ὙΜΊΟΙμιΘν. ἰδ οὐἰαπη πηι β ]ρθ Ναίαν, αἴθ ὃ Ψουπαπῖ ποηπῦ, 5᾽6. ἰδὺ 

Ὧδε ΒΠἅ (ἀοὐίοβ, νν ῖ1 510. θ6ὶ ἴμτον Πϑίηποῖν Ἰθη68 ὈΠΔΌΒΒΡΟΓΘΟΒΠΟΙ6 Τλομῦ (ΟΓ 

ἘΥϊκοηπέπῖβ ἄδν Τυϊα ἐμ ἴῃ ἴμν δαβρυῆρὺ ΝΟΌΘΗ δὶ τ] ἀου]θρύ, Θ᾽ ἀπο} ἀ18 ΤιΘΌρΡΠΟΙ 

οἴπορ ρουεῦηποι ποδὶ πηβγοτὰ Γ,6 10 νου Ὀππᾶθμθῃ ουθηπ η!Β Βίρου Ναΐαν ἴῃ ὉΠ. 

714. ..'ῳ. Ἅ16 κουπὶ 68, δβ τ βθτοπα α16 ΜΙ Θηβοίθη νου Νιαΐαν πη πι80}} 

ἄον Θαλ πξ οἹοῖοι βἰπᾶ, ἅ16 ἘΡΙτοπηΐπῖβ (ἀοὐθεβ ὩἹομῦ ἴπ 8110 Ρ]οῖοῖ ἰδ ἢ ὑγοππι 

ἴθ ψουπαηε 8]10η ροπιθίηβαπι ἰδὲ, ψάσαπὶ οἰῦ ἃἀὰ αοὐῦ βοῖπο Ἐχκοηηίηΐβ πιο 

ἈΠ1οη. αἹοἰομπι θιρ Ὁ Αὐ ἀἴοβ6 Επϊην 8 δαὐνγον τοῦ ὁ 1πὶ Εο]ροπάθῃ, 
Γνώῦτος κυριὸς πρὸ τῇ πρισεῶς αὐτοῦ τοῦδ φρονιμοις μετα δὲ τὴν Ἄρισιν αὐτου 

ψιψνωσκεται τοῖς τὲ φρονίμοις καὶ τοῖς ἀρρροσι χαῦως γέγραπται" γιγνώσκεται κυριος 

χρίματα ποιῶν (ψ 9, 17). 
Τϊο ἰνο ψουμυμ πίοι βοῖρδὲ ροθοπαθῦ μαρθθη ΘΡΚθηποη (ἀοὺῦ δὰ8 6» 

Βομῦρξαπρ ἀπᾷ ἄδταιβ, ἅδ᾽ ποῖ Ιδηρθν Αϑίγοβο βοῖπο δαρῃοῖ ἴπὶ 1ππὸπ ΔῈ - 

Ἰοπομβέοι. Ποτὲ πϑοῖ ἄρμι Οἰοσίομδο οὐἰζθθπθα ἴππὶ πομῦ πὰ αἴθ Ψογη ρθη. ἴὰ 

ἄον ΕἾΠΙ6 ον Β6 Πρ τοῖν 18. [ο πὶ ἴμρον Αὐροῖδ ἀπᾶ [16})86, βουνοῖς ἴῃνα Ναίπιν. 518 

βᾳββου καππ, βοπᾶθιπ ὅπ0}} ἀϊ6 Τόνοι, ἅϊ 488 Ῥξβωπα --- αἴ6 οΥπυ πη] --- ἱπὶ 10- 

ἀϊβομοι [ γουργάθοη ΒΆΡοη πᾶ αἴ6 ον παμ νοι ΤΊοτου. οἰπροίδαβομ᾽. μδῦθ, ἅϊ6 

πῃ’ »αηγ ρα  ρ685 θυσ γορῆπβίονθς ἀπ , (1 Ὑ Δμσμοῖῦ (ἀολίοβ. ἴα Τρ ψον- 

“χα 6105 ΒΑΡοη; ἀονὺ ἴπ ἀδν ΒΟΒτ ΚΠ οθα. ὙοΥροΙ πηρ ΟΡ οπηθη ϊο ΠΕΠΊΟΉ6Π. 

πᾶ ἅϊα Βὔβοη ἴπ ἄον Θυ8] 1Πππ ροχυπηρθη ἅπ ἀπ οΥδἤνου. ἴῃπ, 415. Ὑ ΘΕ θα - 

ὙΓΘΒΟΠ, 815 ἴσοι ἤδνυπ. Εὺ’ θο]δρὺ βοῖποι ἀϑάδηϊζοη ταί οἰπϑην Ζι ταῦ δ ὅον ΒΟΒΡΙΗ.. 

«᾿- «. Ῥαβ ἀἷθ Μοπβοθθῃ τἱὐ (6. Βομύρξβιιρ α16 Ὑ ΟυαΕ Π)ΟἸκουη πη 

μαθοη, ἀπὶ ἴπνοη βομῦμίον 418. νου ρα Καοδίασθη σὰ δυτοππθη, πη να βἷο 

Αὐμμπάϊαπεου ἃ. Κα, Θον, ἃ, ἸΠ1θ., τὰ Οδιέϊπρθη. ΡΊ].-μίθ!. ΕἸ. Νι Ε. Βυπὰ 18, ν. δῶ 



410 Ψ, ΓΕΑΝΚΕΝΒΈΝΩα, 

οέοδυ, 3. ϑγαα. ὀῤδίϑους [οὐ υγ αν ΝΟ 'θοὶ «ΟἹ κοὐδθο ἰδδρο μαι 

ταῦ εἰ εἰδβορο μυϑοίδος ἐϑμοθον ἰανθῦνδο ματν οἱ. ἰλς μλυθοον ἰλογεβο ρϑ εἰθιδα» 

να ᾧ θμϑον ἐβθθαϑαΣ ἔβας λον, ἀπ μι} βυλόν, Θομιοὐβμαθν ς ὧν ἠόμ βϑήϑιο ἡὰ 

Ων ως ὀξοιοιουν ἰϑρδὰ ϑορν ὼο ονϑο : οι δαικονς, ὀϊοδνινο οομῆνας δδδοὶ 

μα τὰς ἀξ μος, μανὸν ιϑϑιλαδρ κϑὶν σρϑ . μαυδ αν) νι ὁμαα ἰκοδο 

ραν ςς οἱ πως 6) οἷο οἰμοοῖνι ἰμαϑῷ «ιϑου δου ὶ ̓ βοοδν ἈΠ]. κ«ὐνθ γα ϑο σα ιϑίν 

ΝΟ. ῥ οδιρπ ὁ ὡϑοιν ἢ. οιλασι, ἐγ όγαν. μῷ λδθσο, ον ον ὡδ οἱ ἰγοῦοι δὺο ς9 

Ἰραῦδογ ιϑἱ τίοιδα ἱδδομν οομ δεν ν κῶας «οἱ ὠνϑὶ ἰβογμο μϑν ὲΐ ς Θοιδϑν. α θλο 
"5 βοᾶν. οὐδ ν ἱκαΐ εἰδορο μυβοίδνα. βϑμοϑον [μα θδλο μοῦ δυίοις ἰγοιβο οοὶ 

ἰβμὼν ἰδιεπ ροοι κι αυΐο 85 παϑῦ ν νον ολϑαν μα. θμα λον, αὐϑὸ ἰπογρλο 

οοΙ αἱ. μοὶ Νίμλο ονόο κὔὐυθεθὶ κτὰϑ 5 ϑιο ἰρμα μ λῶν, καθὸ ὑ5 15} νοἱ 

ἔμω μ55) Βλς ιϑοβνϑδογ οὐ μὰς δ 5 δα ϑοῦλ9 ῥὸ ΝΣ, ρον 

ΘΗΞΣ «᾿μο δ! ὥσαδ 9 μϑα ον ὁμδεί ον νὰν κου ον εἰν γοροον μάλα ἐσ μῤοο 

δε ομρο υἰ μ οο. ἰδυρϑ οοὶ βμκυάθαθν δ ϑο.. ᾿ϑό πὸ βαθὺ. »ρϑῶ9 ὐϑλὶ ρὲ. 
βοοδμομα, οἷας γννν κϑοριλθ μοι οὐδ οο εΔωξϑμο ἤθεθ ἰθμθ αὐο. μαΐαθο [5}.0 

᾿ιϑόμα αὐοο (ϑομαθ 5. ἰδῖνς βαιλιϑ ἰνονςν μὰ οἱ θοιο. δωίμκλο οὐ. ιδαῦ 

ΟΝ κο οἷς ραανιο ,᾿ϑορατῖ, ὧς μοὶ, δυίμϑι ομπῦο νυ εν δοῦν. ἐλόσο 

ἰγομϑν 51 μοι ἰσον (θα ϑγο κα δο τοϑαν δῦ (οἰς οἱ ς.οοῦα. οοον βευΐο, 50] 

ἰοον ὥσϑοου ἰοο Νῦν ΝΟ ὁοο ἰς ρὸ κιοϑαθ δ λλο ᾿οοιν [Δ ϑμμοὶ,  αμϑρρο 

ἰδδονο ἰδαυδσδοο }}| ἰδδα συ ἰγοὶ δ υλ ἰδρας 5 {1 τ 1ϑὶν οιοδν ὶ :55 ἰμᾶϑϑ 

ἐϑς ὡς Εἰς δὲ ῥοο βαδα δὸ «οαθ τ ἰοο βοδοὺ ρον οὐδὲ. μοὶ ἰδρθαςςς 
ἰδϑμαο . οβϑιροῦ δι δ ςς μσσ.) οδυδοῦ! το ὡν μαῦρο οοαλν αν ἰἰαθσς ὁ 

τϑὶ δε» τὰ Οὐ νοοῦν. οὐ Θρμοο τοῦ. ὡς δΕΠς οιμθο ὁο δον κυ ῦ 

εἰδιλὸμοδς, ἠόμι Θ᾽ο {᾿Ξ ὦ. ἀϑομῖ μα μὸ ὀμβν ἔοι ασξορο δ. ὡς ον 
ον. ἰδαιρο αι Νῦν. 39 ομδν ᾿δᾺο μιδ5 1ϑϑι} ἰδλοὸ ϑοωΣ, μοὶ» ονο 

ἐθ οο᾽α5}5. ἐν} μοὶ μ. ἰϑϑν βοαϑὺ. μιοὶ Μιᾶς ο᾽ο (ον. μοὶ βοᾶνο δ ἰδ) 

οὗνο ὁμαα [ον ἰν ἰδδύμος, ὁρς ἰδαιρο ΝΣ, μθο. Μ᾽ οὖν ὡοομϑα, 

ἰοοὶ ᾿ϑλϑὺ οὗλον οῃδἱ οἶα δας. ας Νϑαθο τῖοοιν ἰδϑιρ ΝΘ ο᾽ ὥϑμονς. Βοᾶκον, 
5 ἰϑϑοῦ α9 μιϑιαὰ ᾧ δον ὁμδυὶ ον. ομγο δὸς αὐ ς δ. ὁ. βᾶδοο, ῥὸ θα }5 

βῶδ. δ ἰοον ᾿οθ 95 οϑι : ἰδὲ} ἰ᾿ασξϑμο οὐδ ἐμαὶ. ἀν οὸς, κι ἡμὶν. (μόλ 9}} ἐμοὶ 

Κῶϑα 5}}} :μαγαϑ Ν᾿ ἰοδὰν οὐδ μα. ρος μϑνον 5 οΣ ἰοβλ.}5 δ᾽ ὡθο 

Ὅσο, δ. ἰαλαοο 'ο αν ὀιγθῦιο : βόα, ῥὸ ἰοοι δ. δ : βυβααϑῦ [κι οι ὃ δν.ο 

Ῥ ἰοον μαϑϑς ἰλαμο ΠΠγ τερον «οὐϑδα. . (συροοῦον ἰδ οαοῦς, οἷο 539). μςςς 
Ἀδν. ἰοοι ϑρο τ᾿ λθαδθ αὐδαὶ μὅον, αν δὰ λον τμοβον,, αν» ἰόν 0} 

5οοῦ ὡαϑ, ϑοΐν οι, [οοασον, μα ᾿θλκοο ἰδ.565.) {58 ᾿ὔνοβο μῦν μα αδον. βμαναθο 

δος ὦ οἱ εοοῖν. ἰαλθοο ὥσθ. ἰδᾶθν ᾿ομδυ ἰαλοαδ5 ᾿οδ.1 .ϑαα 

ἈΞ ὡς ομοο κτςς ζθο.. οὐδοαθο οἱ ας ἰοῖδνν οὐδδορν, Δαλοροϑαθς : μάλα 



ἘΠΑΘΠΙΠΒ ΡΟΝΤΙΟΌΒ, ΑἸ1 

ἄστοῖ ἴμν οι  ΠΠ0Ππὸ5 Τ ΘΙ θα. νοράονῦῦ ἡγοσᾶθα ἰδ ἀπ ἡψχῖ0 αἴ Ἀθη ΒΟ] 16) τ ]θᾶοι 
σὰ ἴπσοπὶ οὐβύο Βοαιῦχ Ἰζοπηποπ, ἐαρὺ 6 πὶ ΕΟ ΡΟ Ποα: 

ΗΙ πρώτὴ γνῶσι εν λογικὴ! φυσει. γενομε!η) ἔτι τῆς ἀγιὰς τριαῦὸς ϑεώρια. μετα 
δὲ ἔγενδτὸ ἢ τοῦ αὐτεξυυσίου χενησις μέτα δὲ ταυτὴν ἢ ϑέου προνοίας βοηϑεια δια 

παιδείας εἰς ζῶν ἀποστρεφουσὴς ἡ δια διδαχης πρὸς τὴν» πρώτην ϑεώριαν προςαγουσης. 

Τὰ ἴπνον Προ Ποῖ Ὁ πα λοι αἴο Ὑ οὐ πα υγόβοη αἴ ΤΙΟθου βοῦπηρ θοραηου, 1ῃ- 
Φο]ρὸ ἀογῸ. ἄν ΡΒ ΠΌΘΟΥ 516 ΠΟΙ ΒΟ; 886 ΠΆΡ6η πρὸ ἩΔΌΠΡ16ηΠ6. ΑἸ]ᾶσ6 
νογάοσδὲ απὰ ἄϊο Εὐτοπηίπϊ5 Οοὐΐοβ νϑυ]ολθα, ἈΠῸ  ἸΟντοπ χα ἀν ΠῚ ἢ" 

τποῖπεέ οὐ πῖον ἴα Πυν]τοππ μβ ἀθ5 αὐ Π]οἸνοι Δ. βοηβ᾽ ἀοππ νγόπη δ πο} ἀἴ6 Κοππ ηϊβ 
ἄον Ῥδυβόποι οὐδὸ ἅπὶ ἔπᾶθ ΟΠ θη ρατὸ τὑγασᾶθ, ν16. Ρ ΒΟ] δῦ πβοθ δι βαρ, 50. Β1πα 
εἷο ἀσοι βοὶδ Τῦνν ρκοιυ ἴῃ οἴμοι οὐ θ ΠΟ μοη  όβθπ; ἀἀ5. νγαβθῇθ δποὴ Ἰυπαρτίπβ, ἃ15 

δ ἀἴοβ ήονίο βοισῖου, ΝΙΝ ἄθπι ΠᾺ]16 νναπᾶϊο 510} βοίπο (αἴϊδοὸ ποι νοὴ ἰθπθὴ 

40, βοπάογη Καπὶ ἴππο χὰ ἩΠΠΟ. Ναποο, ν"θ ἀἀ8. εδίδυυρο ΨΌΠ" τγοπάσίο ον 

ἀπτοῖ ζπομέ σασα ΤΟ θοπ ἃ. Π. κὰν (οὐ βου κοπη ηἶθ: ἀπᾶθγο ἀπο ΤΘησο, 416 5ἷ6 

σαν οὐρίοῃ Ἐν κοπηύηϊβ ἁαν οὈΥ προ. 5011, ννῖθ ἅτ Ηδίάθη, αἴθ βίθ, οὔπα αἴ6 1ὸν- 

Ιοππαπρ, ΘΌπΑΙπῖθπ ἀπ] χορ Δ ΔΕ ΡΠ] Ἰτάπιθῃ. 
76. Ὁ Ρ. ὐ᾿ «. γοδατοι ἀπ τὶ ΥῖΣ οἷηθ πὰρ ἔσοαθαν --- ΌΠῚ 

θοῦ πᾶν ἱπὶ ΟΟΠοἰ πη (αἴ ΟΥ̓ΘαθαΡαμρ' [Ὁ] ἀοΥ) --- πνουάθη ππᾶ χππὶ Ὑ͵ΘΠΓΘΠ 

[θθη - ὑπ χνὙ841 ἴπ αἀἴδβοπι ΠΘῦθα. τὴϊῦ ἀπβτοπὶ δ 1116 π, ποῦ ροχυναηρθη --- 

Κοιπθη, βαρὺ ον ἵπὶ ΕῸΙρΌπαοη: 
Ει ὁ ἀναβὰς ὈὉπεράνὼ παντῶν τῶν οὐρανῶν τὰ παντὰ πεπλήρωκε γνώστον οτι 

τὰ λογικῶν ταγματὰ ολὰ εκαινωῶσὲ πλὴν γὲ τὴς τῶν ἀποστατῶν ἀγέλης. 

Τὴ: πιοῖϊηξ Ρααϊαβ τὰ ἄοη Δ ονίοπ: ἄπτοῖι τη ἰθὺ 1165. ἴῃ] Ἡϊηπι0] ἀπ δὰ 

Ἐνάδθη ροβομα θη. (0 0]. 1,10} ἀπ 81105. ὙΧᾺ5. ἴῃ ΟἸιν. δῦ, ᾿ἰβῦ οἷπθ ποι Ἰζνθαϊαν 
(ΠΙ Οὐοτ. 8,11). ΑἸ8ο Ὀθδἰύχοη. αἷα 1656] 1 ππᾶ αἴ Μθπβομθι ἀατροῖι 416. Νθηβοη- 5οον 

πουάσηρ αἴθ ΕΡπθαθιραπο 1π| (ΓΘΠΘΙ πηπΐ8..... ύθππ αἶδὸ 16 Τίπποποι ἀπ ἀἷὸ 
Ἔγον]ον πὸ Ἦ ΠΙΘα ἴμν ΗΟ] νουννοσ θη ἀπα τον αἴ Ὑ ουροιαπρ τυ οὺ, ἴῃ (ον 
βἷθ ἴῆνθη βομῦμίον ρολνγαπροη ΚΘΏΠΘΝ ἰΟΤΠΘἢ, 80. ΜΘΤΘη 56 1ῃτὸ δὰ ζνγαπρ, 

ἀπο ΤΟΣΪ6π, 86 πα 616 δηάόροπ, αἴθ ἴπποη αἸθηξοι. 
Τὴ. 1.0». ν᾿ 98 (ΔΘ ΠΟΙ πη πῖ8 ἀἴοβον ἩΘΙ]Βδ]το το γᾶν γον" ἀοπ ΟὈΟΓΟΙΝ 

ἀπα ἄδη πἀπέονοι  Θβοι γουθοτσροι, [καὶπὶ ΟἰΘβομῦ}} " ντιβές οὔνγαβ νοπ ἄστη ὑγθβθηβ- 
Ἰαΐομθα 30 465 ϑδίουβ, ἀἴοβο ππδυΒΒΡΤ ΟΠ ΟΠ6. ὙΘΙΒοῖ ὃ ἀπ γο]]Π]Ἰτοτηπιοπο 1ν- 

κακοῦν νισα οὐδοῦ ἀατοῖ ἀἴ6 ΚΊΤΟΠο. Ποἰταπηῦ: 
Τὺ τοι! κυρίου ἡμῶν μυστήριον τὸ δ, πῶτρι αὐτοῦ αἀτὸ τῶν ἀιἰῶλνῶν κι τῶν 

γενεῶν αποκεχρυμμένον απογεχαλύυπται τὴι αὐτου ἐπιφώνειαι καὶ ἢ τῶν αγιὼῶν αὐτοῦ 

ἀποστολῶν ἐκλογῇ ἡ πρὸ καταβολὴς χοῦμου ἐν τῶι αὐτοῦ ευχγγελιῶι ἐγυῶσθϑη" καὶ 

ἐπὶ τῶν φυλῶν τῶν ελπιδος αὐτοῦ μακρὰν ἐφρανερο θη καὶ αὐτὰς πρὸς τὐτὸν ἡγάγεν,. 

ΝΡθΘη ἄον ΒΟΙΘΙσαπρ' ἔπ ηον 4186 ἨΘΠΒΟΚΟπομΐα, α16. ΠΠΒ ὙΠ ΡῸ5. ΤΘ θη. Ὀγδοῖξο, 

Ὀεΐηρὶ ΟΡ ὅη5. οἶπὸ Εν] δαξοναπρ᾽ σαπη Ὑ Οὐ Πουροποπᾶθῃ. θη ΟΡ βαρέθ, 16. δυβίο 

Ἐνκομππέπῖς ἄον υπαπἔξννοβαπ ψἄρο αἴο ἀν Τυϊη ν᾽ ρθνγθβοη, 80 πιοίπίθ οὐ ἀἀηηῖὺ 

πίομὲ ἅϊοὸ Ἰζοππίηϊ ἄον Ῥογβόμπου ; ἄθητι Πῖθυ βαρὺ 61 Κὶαν, 48 αἴθ5 ( 6] 6 τ }18. ἴτπ 

ψαΐου νὸν Ππυχοῖδ γον θοροῦ ψαν. ΜΠ ἅν Τυ]τοπηξηῖϊβ ἀον ΤΡ ἰδ τποὶπὲ ὃν ἀϊο 

ΕΥΚοπηξηῖβ ἀο8 ΡΟ. Π οοη. Ὑ͵ Θβθηβ, πἰοιῦ ἄθυ ῬΘυΒόπθπ, ὙγῸ1] Ι 7δ᾽ Π8Ὸ} ἀ6ν τ- 

Κοηπξηΐβ νὸρ ἀν Τα τοᾶθὲ. 5. ἱπὶ ναύθσ νὸν (ον οἱ ἀπ θα (ἀθποτᾶ- 

Εἴομθη ψουθουρομθ (ἐδ] οἰ ππΐβ 465. Ἡθσῃ γαρᾶο ἀαγῸ. 5610 ΕἸ ΒΟΙΙΟΙ παρ; ΟἸ ΘΉΡΑ. 

ῬΔβϑοῖθα βαρὺ Ῥαῦϊα5 ΕΡΒοΒ. 8,9-ι. [Πη80} ὙΟΡΕλΒβοι" ὙΠ ἀου]ορ Βίον ν1610 ΙΚούκο- 

γνοίη «Κ. Β. ἀαβ Αβια πμβῦοθΌ]10}} σΟβο αι πόνγοβοιι υνσο, ἀἴ6. Βεοϊιαπρξέαπρ (65 

Ουροπθβ γῸΠ ἄν μετεμψυχωσις 0ΟΥ ΨΟΣΠαΒΗ ἡΥΘΡΈΠ ἴπτὸ5 ΘΠ Θ η]81165, ππα (1. 

ΕΒ Μοβοβ ἀπ αἴο Ρνοΐοίοι. σοκαπηῦ. ΜΠ ἀΐθβαπ ρᾶδν ὙΝ οτῦθι 1 γθυπϊο οι δ᾽ χοοὺ 

7688 ἸΚούχονοί. 160 ΘΘΘΙοα σα πἀοσταρ ὙγΙΘἀθυ]ρῦ ΟΡ. δὰ8 ἄον  8}} ἀἐν Αγ βίοι, 

416 πδὸὴ ἄδπι δοτίο ἄθβ ονυι (ἰού πϑοῖ βοίπθπι Ὑ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΊΒβθη. ΡΌ Πν Παύ: 

οἷμι" βοᾷ ταῖν θυ 1} νὸν αν πάπμῃρ; ἄον δ οἴ0“, Πασηῖν κοῖσῦ ον, ἀδθ Ο]λν, ονῖρ; 
δ. 



412 . ΠΑΝΚΕΝΒΕΠΝα, 

ὩΣ Ῥτθθοϑῶο. πὶ οἱ ΔΜ βοοδλο ογοδΐνγ αο βασϑιγ οὐ ναλοῦν, Ῥρο ὃ 
ΚΓ οὴ ἡ λοαςς, μον οὶ βαθιὰ Νδνο εοοἱ ἰβ Ῥρμο ὁο. οιαλομο οἷα. 00) τας 

βοᾶσς, .κϑο δα ρο ϑμο ὧθ ᾿οα5] }],..0 μια «οι »»-- "1. 

εοὐμαϑ ᾿ϑομίμθοο βϑὅροῦ ιοομοῖο αὐθον ΟΝ οδμθας ἤοο. οὐ δϑομ 

τορι: Θοοὴ ομἘ5 ὰϑ σομδς ᾿ς δἰ ς οιμνϑο ὧο θοὸν κυ μα. ἰδϑίαο 

μοὶ. υοἱ εοϑολῶνο οὐμαδς, οὐδιϑ οἷο. οἱον. «ἀὐὐ ϑροο.. απ ὡς 1} .τωοοὶν «οἱ 

᾿Οοοι ΙΞ5᾿ὸοοῦ σοὶ ΠΟΣῚ Ἀσρο ὡν ο Ὡ βαάθδαδια ας ὩΣ. 'δο σ. α9 

οἷν. ἰααν οοι.. οιοδοὶ ἰμ 9) ὁμαλαθ. θο!ο θα (δὴ λομαγο ἰβάλαθοῦ ομορθν 

ϑόδι. οἰαν) ἰϑϑαθ σοὶ ἰολιοσοῦοιν ἰλς αροὶ Ια, ιοἰο ἐν εἶ «ἂς οραὉ 

πὸ δα ἰῃςθ οοῦνν τμοὶγ- οὐόδοιοςς ἔμ Θ οἷς Νωΐ μβαα δὸὴ τῦιϑθθοὴ 

οἷν. ἰααν ομαϑμα -οιοδονος σον οὗν ἐξ 9 Ἀ. ορακαθ μάν Ρρο »ῃὶ ἰοϑι 

ἰδδα ϑοὶ ἰδμον ομέμογο ἐπμογο βου» [μἀϑαχνα ον τβὸ}ν οἱ νοΐος, ἰολα,λατο Ἀος )6ναν 

τοϑαν (Ὁ εἰδεδω ὡς ἐδῶ βρανϑθ Ἐὰν ὡς ὥμὶ οἰδροΐν μομαο βαφϑνθηο 
τϑοδε  ρς 9᾽) ομαθμβα ἰμάλαθοῦ οήξος Ὁ. μοὶ οὐδδονς, ὁῶν. ἑόμθο οἷο εθὸ. κα ο 

αὐἱ νι εὐ νόμδω  ᾿ϑὶν λον ἀμ5. ον οονδν οἱ ἰκϑοὶ . ον; ἰδάϑου μα ὁο ομαϑ οἱ 

ἰμρας μον μιϑον,, ὁ τἰμομα, μον βου ονλῦθο τἰδαιοὐ ἰγον ἰδδα αν ο ἰμμο ϑοιδας, 

Ἀωϑι οαυοο Ἀγ λα Νδνγ ὀθδὲ ο ΝΣ κῶνοι [καυΐο μα, «γαῖ κιϑο οἱ 

κοῦ, ἄϑάο ὔἰδωῦμο ἰλόμοδοὺ βοὸς ὃς ὠομρα ἔ3ιο τβδω ΜΠρῳςλο οὔνον, ἱμι 

ὦ αϑο μβάλαβο. οοοδοΐ (᾿ς 9. ομαϑμθ ἰλάλαλοῦ χὰ. οὐξος 9. Ομ γϑὶ ἔβγα 

2οι" ἧδε ρας .«Ξ9 ιϑοῦνο) μα νοΐο ἢ ἰμδ. ν»οἱ ομδν οοιλο εοομόδο.. αν ᾿ϑοι:9 

αϑοι βομβ 9 ἊΣ. ἰοῖν -οιοδεὶν τμβοασιο βάκαθο Ὡὸ. ιϑομϑο ἰδ... λοαϑον 

᾿ἰϑραδο ὠμῶν 69}} ον οὶ. οϑοδο (ἕς Θ» ὁμὰθ ξ5 ῥβάμαθου οιξςςθὺ θα...) Βας Ν9 
ον. ἰοον ἰϑοιροῦ οοἱμοὶ) «ὐόδοο εἰμ οἷν. Νυΐ θα ὡὸγ : ομβοΐ,γ ὑῶν ὁ ὑ15) 

ἰλαυθο μα9 οὐ ν ομοὶ; οὐοῦνο μου λθο ἰκονϑ πα μοΣ οὐοΐν ας. Θιοα. δι οδλο 

᾿ροοθον μας ΝΘ βϑιϑο, Νάθαν» ἔμ5 βὰς ομαϑυ οἱ. οὔ ον κοΐ» ἰϑμαλιο. ϑοῦΣ 

νοὶ :.9 ΝοοΣ οἷν. Νδο ομοοδν Μὲ τον θὶ μα θν οἱλοὶν νοΐ (οοΐρνοος, βιὰ, 

ν ορθ  Φραν ἢ} [δι θοὸν λα ἡ» σαν, αϑο. οὔνομ αϑΆ λομαο ιολυλουοὶο ἰοσα δὶ 

Ῥρωλδϑ οϑιο. οὐἱ ἰδδόῶδο ἰδ μόσο, γ (δάϑυςς ὁμδωὶ (δΆϑον 9 ὁ μα ϑΟ 

οἱ οδ λμ5 οἱοοιδν οἱ χα. βιϑοὶ. μββοδδο οὐἱν μα σξϑο οἰδαλοῦ ὡ ἐῤλοῦ ᾿ς. ὡρομ] 

Ἀκωϑι [53οι ἴοι υυδνα ἐν οἴαι δος Οὐ. ιάϑυθο θ' 90. ἐμὴν αὉ ἰοιο. ὁμδοΐ 5» 

᾿ιϑοιια οἷν ἰϑμαο μφαθο ὰ9 ἐμὰ φῶνο .«οολζίίο ϑα.5α τοἱ [5οῦ ἰϑιλάκθο «ὡρουϑὶ 

μῳς Μα9 'ϑν. -οιατν ἰλοδοὶ ὁ. οοαιξοο : βμορθα.. Ὁοιομοὶ ἰδώρϑς κοαϑδι 

τὔνϑὶ σοβνος, ολλυσθὶ κοΐο μο ὁ ομϑαλο υοομοὶ βαλλκα, μὲ. οιοέθο 

ιδο "5 ἰδαδναο ἰδομα ᾿αρα ϑονδ γμϑΐο. μα ϑιλλοο ὑάδνα ἐν ἰδϑιλαῦ ἰολαροῦοι 

ὦ τ οἱ οἰδάσονμο "οὐδ. Δ 9 ὁ μῤαλοοῦοι οοθν9 καῖ. ἰγο! οδί 5.) 
μϑαΐ οδμὰ 3 οἷδχϑ ΓΥΡΕΟῚ νοἱ μα ᾿5 ον 15 οὖς ραν. αΣμοΣ βοὸς 

δ φῶς Ἰγοιοο. οαλροῦοι «οὔλον. ἰμα ἄϑα. ομϑὸν δον ῥμα9 οοι οὶ; «ρούον 
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ἰδὺ τσῖο ἄορ αίον, ὑπ ον ἴπι ΟΡ ΒΘΡ Β50η. βρη ΘΙ] σθη ον] πα΄, οἤθ ἴα 
ΒΟΒΟΠ θη Ὑγϑιον, ἀπ οὁ5. 8180 κοῖπο ΚΟ] υϑηἀθυπῃρ' ρἰ δ; 80 Βαρὺ ΟΥ χὰ ΦοΡομηΐα : 
ὕθροπι. 1,0. [πὶ βοίποιη ᾿ὑνδηρο!αμη ἔσθ ὁ5. Ζὰ Τᾶρο, ἀαβ ὁσ ἀν ΟΠ ον (6 Γ 
ουὐβίοη δβοπ ἰδὺ απ ἀπο ἀθν, δ᾽ 86. ἀαΤῸ ἢ} βοῖπθ ΘΠ γ οΙ ουποποῦῖ.. , Π 6 ὴ 
ΟΘβοβ]θομέοση, ἀϊ6 νοὶ βοῖποι ΗΟ πσππρ ἔουη ὙγάΓΘη, υβοπίθη δ᾽ ἴῃ ὁπὶ ΝΘηβοοη, 
ἄρῃ ον ψὰν ΟΠ ΘΠ θασπηρ Ἀπ 1 ---- Ὑγ16 σΌΒΟΙΡΙΘΌΘ. βύθηθ: “6. ΟἹ ΘΗ θα ΓΘ. Β.0}} ἴτὴ 
ἘΤοβομο (1 ΤΊπι. 8, τοὶ --- τι χορ 516. ὅπ 510}}", ὃ Βοίηθ Δ Δ Πσποἱῦ παπᾶ βοῖπο Τιἴθ])ο. 
ψε]. Ῥαῦῖ δ ονύς ᾿ρ 08. Ὁ, χ8. 

18, ἰ.-ῳ. αἥντισον σώματος ἔστι τὸ κρᾶδει τδσον αὐτῶι. 

ΑπῸΝ ἴπὶ ἀΐδβοια Κασσθη βαῦσο βἰπᾶ να ἸΚούσολοϊθη ον] ορέ, τὰ 16, ΟἸν, 
μεθ οἴποα Τιοῖ νόπὶ Ηϊππαπθὶ τὺ ΠΟΛ Ὀνβο δ, οἷδε αἴ6, οὐ πϑεϊα ἄθη Τιοὶ ἢ 
Αἀδιηβ γον ἄοπι ΕᾺΠ16 ΔηρΘποιηπθη. Εππ [1610 ΡΊΘΙΟΙ υνὶθ οἷυ ἀπᾶροι ἰδὲ ἀθν, (ἰὸν 
ἀἰδβοῖθο Ναίαν παι, ἴππὶ ο]οοι δῦ ἱπ ἀν ΜΠΒομπηρ' ππᾶ ἴῃ 6} ΒΡου ]]ΟΠθη. Α]αρὸ ; 
ἴῃ ἄν ΜΠΒΟΙπιπρ ἄν Ὁ ἄσιηθ νου Βὶαὺ ἀπ (8116, πα ἄον ἸΚΕΙ ΓΟ νοὴ 50Π ΆΛΧΟΣ 
(4116 πἀπα ῬΒΙοσιπα ἀπ ἴθ ἄθα ἀηάοροι ΒΟ ΘΒ ΠΠρΌμ. [)6ηπι 90} ὙΤΆΤ ΠΠ5. ἴῃ 8116 
ΘΕ οΙθα. ἘμΉ]Π1οῚ ἀπεροποπιπιθη 16. Ξϊπάο" (Π 600}, 4, 15). 

τ9. {0 ῳ. Ῥίθβου Οοἀδηϊγοι οὐ αθογῦ οὐ. νγοϊδοῦ : 

Χ, σῶμα ὁμοφυὲς τῶι ἡμῶν σώματι, εστι καὶ ψυχὴ αὐτοῦ ἀπὸ τὴς ἡμετερῶν ψυχῶν 
φυσεῶς οὐυτῶς καὶ Ἢ δεύτὴς αὐτοῦ ὑμοούσιὺ ξὖῦτι τῶι πῶτοι. 

ἌΝ Ή]οο πτππᾶουθατο ροἰβορο ἊΝ οἰβιποῖτ τιπβτὸβ ἈΠ Π Ὁ τϑοἐρ] απ ΤΠ ΘΠ ΤΟ, 
Ἐτουμᾶο ἄδν ὙΥΔΠσ μοὶ! ὝΥΘ πουβυῦσὺ οὐ τι ἀἴθβθη τοὶ ϑϑξέχρη, ἄρσιι (ΤΟΙ τοϊ ηνΐ8 
ἄδυ παίοντι πα] οιθη ΤΥ Ὁ, ἄσθη σαπσοη δὰ} απ ρσουδαΐοι Π αν ἄον ἸΡοϊπᾶο, 
χουβοβιηοξζοντε ὅἀ5. ἄσυρ ίβοιια ὐἐχοη} ἃ δὰ αἴὸ ραθ, νονηοιθοῦ 116 ὰ ΤΡΥ γα πὴ 
ἅδε ψουάδυθουβ! ,1)6ὸ} 1.61} ΟἸν. ἰδὲ ἀουβοῖθοθ Ναί ᾿νῖ6. ἀπβουῖ, πον (ιν. 
νουβίοὐ οὐ | ὅἴὸ χυνοὶ Ναΐατνοπ ἴῃ 66. τορος, πδολ ἀ6ν ἀθυγομηοῖν.. . . ἀπ 
ἄδιηῃ οἰπβεϊπητηΐροη Ζοαρτιίβ (161 Π ΘΟ] ρ] α]ΐροι, ἄθππ, νομ ΠΠππθη βἰαπιταῦ ΟἾιν. ἴπ| 
ΕἸοΐβομα, ἄον (ἃ ἰδὲ ἀοὐέ ἴδον. 116 πὶ" (Τὕπι. 9,5). [ἢ ἀΐθβθη ρϑδν δονΐοῃ -- 
ἅθι" 1,610 ΟἿ», ἰβὺ ἀουβθίθοη Νιαξΐιν Ὑ7186 ΠΏΒΘΡΟΙ --- Ἡ]Δον]ορὺ ον ΑΡΡΟΙ πᾶν ῖβ πὰ 
8116, ἄϊθ τσ Ρ θομαπρέθα, (ιν. ᾿ιδθῦα. οἴποη Τί γότὰ Ἡΐπητμ6] ΠοταθσοὈγδο)ῦ, 
ἔδυηθν αἴθ Βοπαπρίθη, ἐσ ψᾶτο ρου θη, πᾶ δα. Δ ν (Ἰτοῖῃ ΕἼ 650 }}) ἈπιρΘ ΠΟ ΠΊΠΊΟΝ, 
ππηᾷ ἴθ, αἰ ἴμπὶ Τππ ’ οἷπθ ἐξαβοπδπᾶθ Τὺ βοϑίππηρ οὐ σθη, πη αἴθ, αἴθ ρἸδαθῦθι, 
οι δ εο κοῖπθ ϑὑθυ οι Ναΐαι ἈΗΡΘΠΟΙΏΠΘη, ἀπ ΠΟΘΙ τηᾶποῖθ ἀπᾶάνο. οαο] 
βοΐπο ὥίϑοϊα 15Ὁ ἀδυβοϊθοι Ναΐαν υσῖθ ἀπβουθῦ, οἷι ον, παυὶ να Πίαπιαπί. Παπΐ 
ϊἀου!ορσὲ οὐ αἴθ Βομδπρίσπρ: οὐ πᾶ τα Ἰκϑῖπθ 8618. ἀπροπογημιοι, 16 (οὐ μοῖὺ 
Βαῦο ἀἄδγαη βί6 116 οὶ ἴθ γουύγοίθ, ψνῖθ Ασὰβ ἀπὰα πηοιηΐαβ πη Κοηβονίοι 
βἴδαθοη, ππᾶ αἴθ Βομαπρίπηρ; 408. ΑΡΡΟΙΠΙΠΑΡΙβ, 80 μδῦ6. Κοῖπο Ὑουππηΐο δπρο- 
ΠΟΙΠΙΠΟΠ ; βοῖηα Ξ6616. ἰδὲ 18 οἼθῖο. πμΒονθη ὄθοϊου. ἀπ αἴ βἰ μα τηϊῦ ΟΣ παπὴν νου- 
ΒΘ6π (νοεράν παπᾶ λογικαι) πᾶ οἱ ἰβῦ ἴπ 4Π16 Θδ οίτοη --- ἀαβον ἄν Βἰϊπι 6 -- 
ἀπ8 ρθῖ0}} ἀπῇ ἃ 8185. ἀν. χυγοῖθο ΔΙθηβοι" Τὴ Ἃ6Ρ ΒΟ] Ὁ ροχῖη!ς. (80 ἰδὺ 
ἀπο} βοῖπο (οὐ  ποῖν ὑνοβοπβρΊθιον τηϊρ ἄοτα γαίον ὅ. ὙγΊοᾶ ον δἴπι ἀπυν Δ ου βἐ Ἡ]Π]ΙΟ πον 
ΘΕΟΣ ΘΟ, ἄον αἴ Μίδαν ἄον Ἰζοίχονοὶ οἰπσθπην! απ Προ Ατίαβ, ἔπηο- 
τηΐαβ, Δοίϊαβ, ῬϑὺΪ απ Ῥ]ιούϊητβ παπᾶ 4116 416 ἃ Βοᾶθη, 16 510} θυ θθομθη, ἀθπ 
Βοαμδρέον. οἷπ Οοβομῦρῦ σὰ πουποη, ἀπύσθῃ Δ ὁ86}8. ἃ15. ἀθν ίοσ, (Ῥϑὰ] παπᾶ βοῖπὸ 
(ΘΒ ]Ποη παππέδη 11π| οἴποπ ψιλὸς ανϑρῶπος, ΕΙ Ββοίπθη Απίβηρ νοῦ ὅδ ἈΓΑΡΪα 
μα06). Κατ 8116} Ἰκο  χουῖβοιθ Πρέτιπὶ δύ ἴον Ιου] αρῦ, αἴθ σϑᾶτρο ἀροβύο ΠΒοῃ8 
Τμῖσο Κίϑι νου] θῖ. ΠΆμοὺ βοπσοῖθη ἀπα 7ατητηθ αἷο ἹΚοῦχον ἔθου βοῖπο ππ- 
ὙγἹἀοτ]ορ] οΙοα. ΒΟΒΡ οι, νῖο Ἰμορίοη. ἄθον. ἀ16. Ἰλο!ααΐοπ ἀὸν ἨοΙΠροπ; 665118}}» 
ΒΟΒΟΒαΙαἸροπ δἷθ ἴππὶ χὰ ΤΏΡ ΘΟ, γί βῖ8 685. βϑίποπι Πθηοββοι ἴῃ ἀν ΑΓΒ οὐ, 
ἄσηι βο ρθη Τμθοᾶοτοβ, ροιηδοιῦ ΠϑΌθη, ἀρΡ 4118 Ἰζούκθυθίθῃη βροπβὸ Ὁ] ον] ορί, Πού, 
ΤΔ5 ἰδὲ πὴδ οἷν Ὅν μϊς, ἀαθῦ Ἰοᾶον, ἄορ ἀἴοβο ΗδΠροπ ᾿δβίουν, τἀπὶ νου νι, οἷη 
μῦξον Κοῦσον ἰδὲ, οἴποῦ ἄορ οὐ ἢ πάϑητος οὐ] ἄν, ἀπ οἷπ ΜΓΟΒΑ] ΠΙΆ ΤΟΙ, 
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414 τ. ἘΠΑΝΚΈΧΝΒΈΕΠαΟ, 

ἰδκαῦ μι βοο ἰοβν ἢ} κλσθο.. οοδ ὶ μα. οι δον. βοοῦθο οδϑ. λασρο οὗν ον 

301" (5οι. (θὲ .νο «οἷν. ἰαα, ἰδδίμκθν υἱοὺς ον δλλο ἰβ9.. βααθϑ  υλροῖν λα 

ἐπϑιοο ον, ΒυνΟΣ οὐ αεπο. οὐδ ὁδοὶ μον ομαρπ 5 οὐξϑι9 λα οι» «,οοῆνβι οος, 

ἴμῳθυ Ἀδς ὁμβααθὺ μοὶ ποιοδοΐ τὺ. ὼ9. ἐ5' βάκαβδοῦ οἰμῳςθὺ ὅμα 9 
ἰδαϑο ον ὼς βασκαϑ ομϑ 5. μοὶ ᾿ϑήοιο «ἂς 3αλα5 οἷν. ἰααν σον . οϑιοδουὶ 

Νδδῶροο τ δον οἱ οι ον ομαϑῦ δ .50ι ΠῚ . οἷ. ἰαα βκαϑὺ μωἱ - οιοδνοὶ 

τς Πα ἀϑο οὐδαδάϑο οδδοαδ ἰϑοι [9 λαδυν τ μυϑοὶν νἱ ἰδρμο μαδ 

εἰδιεῤὼ ῥο μῤοο λαιχιθὺ μὰ9 Ἀδ. ἰααςς ομαθαθοο οἰξος ον ἐθυραυ βοναθο λα εῷ 

ἰθιὴν οὗδασς οἷ͵αι Ἀκο τοι ον ἰὼ9. ὁ ἡδοιν ᾿ς 90) ""ο ἰαναϑὺ οὐ μιϑῇ οὶ 

- ὅλαθθ ο» ον α αοἱ οὶ ἐμ [κοι «ϑί το. μὺο τοῖν αὐ. κσϑδν 9 ομν ἐμα ἰδϑλο 

ἰδῶ ἰοδκ μα. αν λον ὁμδυίο τἰλαιον ἡ μοο [μο! α.λο ὡο ὀΐν. ΝΑΙ ςϑὶ 

«ἰϑομαν,, ἰρανϑις ὁο ἐιδδο ἔξῳ θ᾽ ἈδῸ ἐλδλλο ἰκλοΣ με ρο Ἀγ καὶ μοὶ ἰξοοιδὰν λοαϑ 15 

᾿ϑῖϑι «ϑίο Ὁ ν9 οἰσομοὶς ἔμ μοδθ ᾿ϑλλο μὰ5 τίξωςθ ὡο μόρου βιρο ἢ [υϑοι 

" ἰξ Θ᾽ υβαροὺ λυ οι, οτος 5} ἰδδολοθ οξϑδὺ ΟΒ ΟΑβθα, ἰσλροσῦοιν ἰλς αν. 

ιϑοῖν. καλὰ ἰδομα κοἱγ τριμοὶρ ἔδοῶς σας 1ο, αθΣ οὐόῆνοο, ὅϑο Ὅρα μάθιλο 

μοὶ καῦγ θο  μοδὰ μὼ9 Ἀϑ. γάμου μρα αν. ὥὔϑαδο ἰρῳ οὺς, δὰ 9. 

ΠΥ. ἰξως ἈΣῸ’ο μα! ΜνβοαλοΣ μκ99. «᾽ οὐοὶ ΠῚ 5. ἔδδο Ιμου μμο ""»»»- 

λα δον βοΐ ὅσιος οἷν ονιαοὐ φοὶ οὐνο ἢ Νοξϑλὶ ὀρθοῦ ομθ ἰσορρον,, Ποὺ ἰραδνδι. ὁο 

ἰκα9 τἴξςθ ὠθ εῤοοῦ μρο "ὶ »Ὁς μβϑος νυ αδ αν οἱ ἰοδαν ον θγϑν οἱ 1} 

90, φῶς. «οομδυὶ ἰγρος, .οδγο) νοὶ ον οἰσοιραν, ἰδ μον» 69. ὁμδνιΐν λλο 

203" μοῦ ἱἰδαχαϑ εϑοιλου μας ἀν ἰαα. ιομδαϑο Βα. μομϑν «οι α, ο εοούϑδαν. 

οὐὰαϑ μα ὐὐος οδέρας ἰοῖν μόδον τοίου ν νον αὐλο Ὡβοοῖν μα᾽ Οοἰμρ 

τά βὲῖπο. .. ᾿δίοολο ἰοιδαν ρο θον. ΑΘ. «οἱ Ἄξοου. .599..... ᾽ οἱ 

ἰδικῶς ἰμ]ροϑ. υἴοομν πα αν ονν τέα ῦο μλ. ἐρδνας οὶ νοἱ 

εϑϑια ἱμαν τ ἱβ ἰόν μον. μκδοίγ. μοὶ [μβοομθν ψοΐο οἱ αλαυ δα θ 5. 

ὁ... εἶμαγ ᾿ϑοθ ἰμα ΔβοανοΣ ᾿ρομτνος ἰγομ ΟἹ ϑοεθος βθοο τ ἰ αὐλοὶ «οἱ ΟἹ ο90) 

μα. Ομ δ 15. δ μὼ5 [μα μ0ϑ.ς ἰούδανον μοὶ ϑϑϑγ τορος. οῖνς ὀμθόμ μος 

οἷ. ΘΔ... ᾿ϑύοι «ίο [κϑονν «θιδδι ον δ. ῳλος, οὐ κθιδι, οιξδαῦοο ἰξϑὺ Σ ὑῶν οἶοοιὶ 

Με οἷν. μοὶ (ϑομλο. οὐἦα ᾿ϑν θα κα. ἰδαχοῦγδοο δ. ὡπ ὅϑϑο ,ϑοδαυ μον, 

ἰδέεθς, διμϑ εκ »ὲ. εἰϑ .}19 ῶοο ἰδτο ὁ οἷν. νοἶνοο ..Ἀ85. ,ἱο ἰδβαϑ κεἱ ἰϑῆῶν μοῦ. 

μφϑαϑο ἰδῶεοοι, ἰϑιο. ομλο ἐϑὸς, οοο ομϑο ας οἰο. οἷα. οδΝιοοί ᾿ς ὀιξϑ ομϑο ἐθῶν 

εϑολοσις ἀςς ὀῤο, δλωοο ἰμὰ. [.165.) γον ἰδία .-5 ΝΟ ΣΝ δ 

᾿ϑίο . οιδμθ ὼθ ροῦν μιϑίο οἰλαϑιθολαθν οἱ δον, μϑδυομανςς, ῥα, . μα ὅϑϑου 

θοῦ, 9 μϑα μοὶ βρῶ λον δ ἀπο Δαν. σοῖο δον. (,ο᾽ ||Θ᾽ο. ἰδῆν μα σο μοῦδϑον 

Ἂω5,2 .5ο, οοἱ. ἰδοῦ νοἰ οἷοι ςἈνρολο ἢ (9 μβαδο. οἱ 90 

τοῖο το βδα ομο κὔθοο τον Ὰ9 γ90. ον ϑὺ κῶν οΣ ὁο μονοσθο ἢ ΠΝ ΟῚ 

λϑϑϑο (ϑορπγϑο 1.9 μλαα ομανα ον βοδϑι αὐθοιν ἰδ στο Β΄. οἷο. αϑλϑσνο ἈῚ 
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80.} ν- “ντισον λογικὴ φυσεῶς εὄτι τὸ γνώσει ἰσὸν αὐὑτὴι. 

Ασοὶ 1ἴὸὺ πγοπᾶθς. Σ᾽’ 5101. ρορο αἴ Τιρῦριου ον ΝΘΗβομ μος ΟἿν,, Τιῃ 
Καρ. 78, ὸ οὐ νὸὴ (οΥ ἈΠ Ποῦ 465. ΤΙ] νὸ5. ΟἿ τ, 815. ρ]οίομου Αττὸ τηϊδ ΠΉΒΓΘΠῚ 
Το) τοάθίβ, μ16 ΒΒ οϑὲς ϊπ [26 1} σ] οι νΐδ οἷα δηᾶγον ἰδ ἀον, ἀδν ταϊέ Ἰπτη ἀ] 656 108 
Μ]βοϊπιπρ' (κρασις) παὺ"; ἴδ} ΒρΕΙΟΪδ ΟΣ γὸὰ ἄθν Ξ'6 616. ὉΠ νου θὰ Ναΐαν 
ΘΙ δίοι ἰδὲ Ἃ885, ὑγὰς τ πὶ ον Ἐπ]τοπηΐηβ. ρ] θῖοἢ ἰδὲ“. Δ Θππὶ ἀοπηηδο} αἴθ Ξέθοϊο 
ΟὨν. νου Πρ’ ἰδὲ τν]6 ἀῆβονα πᾷ Δ᾽ οἰβι οὶ ἀπαᾷ Τὰ Ἰκοηπΐηῖθ ΘηρΌΠοιησιθι. Πιαΐ, 
πδὸ} ἄομι δονίο: 0 πδμη] χὰ ὅπῃ ΑἸύον, Ὑ οἰβιιδῖθ. ἀπ απδᾶθ (Τμαο, 2, 9) --- 
ἄδππ πα ΟἿ᾽ 50. οἴπθη γΟ]]Π]τοιητπθπ οι ΔΙΘΠ ΒΟΉ 6. 8} 1201} πα Κθο]ο, ο]οίοιον Ναῖαν 
τοῖν ἄδη ΜΙθηβοοπ ἀαβου" ἄου Βϊηθ, προ οπηπιθι ; οἶπὸ Θπαθ, ᾿ν68 11 δὲ ἄσγοῖ ἄθπ 
ΠΟΙ σ αι. (οἶδέ, πὸ ΜΙΔΗΠΟΒΒΑΠΊΘΗ, 818 (ον Ναύθν βϑῖμου ΝΙα ἔν ρσΟΡΟΥΘη. ἡγονᾶθῃ 
ἰδὲ, ἀπῇ ἤον Ἰοροβ Ὀ61 Πορίπη ἀν. ΒΙΙάπαπρ ἱπὶ ΝΙαύ οΡ οἶσθ. ἴὰ ἴππὶ ΠΥ οἸπππρ; 
παΐπη ἐπ οὐνὶρ,. 

81. «. «᾿. Αποὶι Ἰο κέ ποοῖ θ6} 81} αἴ86 ἈΓΟΠΒΟΒΠοἿ ὁ Ο]}». ἤρα Ναΐαν οὶ, 

Ὑ6ΠΠ 516. βρῇ ἄν Β θυ] ΟΠ] καῖ δ πα ἀ6πὶ ΟΠ νγθΉ] γι. (815. ἀτρεπτορ) ΘΗ ΠΟΠΊ ΠΊΘΗ 
ἰθὺ, ψψϑροπ ἴπτον Ὑογοἰηϊρστιπρ τὴϊῦ ἄρῃ Τιορὸβ (ἀοίί. 

ὥσπερ φυσιν λογικὴ» μετα τοῦ σωμᾶτος, χῶωρι τοῦ χοσμου τουτοῦυ εἰν οὐ χώρει, 
οὐτῶς ουδὲ χώρει φυσι» λογικὴν χῶρις σωμάτος ἐν τῶι καινῶν ποσμῶι ξυνι. 

Υδμᾶοὺ 510}. ρορθη χαῃ]γοίοο Ἰζοῦχου, ροροη αἷὸ Τιοαρπον ὅον. 161] ΟΠ 6 ἢ 
Αὐῇευβίθμθηρ, ρόροη αἴ6, αἴθ ἄοπ Ηθυγι οἴη [,6}}} Οἤπ8. βθ 018. ἈΠ τη θὴ ἸΆΒ56Π, 
Βόρθη 616 γοΡἤποπέθη Οὐ ροπίβίθη. τὴϊῦ προ Βομασπρέπηρ, (16. ἤρου. Ἰοσέθη. αἴὸ 
1 ΘΙ νῖ6 ΕἸΘ ΒΟ μα] θη. Ἀ]} τἀπὶ βου ἔπρθη 510}. ρθη Ηἰτηπη0] σαν Ν᾽ ΟΡ αἰ σαπρ ταὶ 
ἄδν (ἀούξίμοῖῦ, ἀπᾶ ἀπᾶσο. ὝΥ16. ὁπ νου πϊϊη Προ Ναΐαν τὶ ἄθπὶ Τι61}) --- οἷπο πὶ 
ἄοιη Τιοῖῦ6. ὑγθβομε]οῖ (οἄθυ ρονυβὕμ]16}} νουθαπᾶοσμθ 56616 --- δαβθον αἴδβου ἽΝ οἱ υ 
πίοι βοῖ ϑηῃ, --- ἄθηπ 516 1βὺ ἀοοὶ ἴῃ 1 ΘΟ ΒΟ θα. ἀπ πϊοιῦ, τὶ ΟΥ̓ ροηο85 
Βουνα κί, νοι Ηϊππο] μοἰτοπίπιοι, δον πἰοὶιῦ, υνῖο ἀπᾶγνο ᾿βίθσῃ, οἷα [οἷς γοη 
(οἰ ---, 50 ᾿τᾶπη αἰ γονη πα ρο Ναΐαν οἢπὸ ἄθη 1.61} πἸο ιν ἴπ ἀν πόθ ἊΝ οἱ 
βοίπ"; ἀθηη 161} ἀπ Θ6616 βιηᾶ τνῖθ ΟἸιδᾶου ἀπ  οἰπδηᾶοι δηρθινίθβον, βἷδ ΒΑ 6 
ζαβαπηθη ροητ θα θὲ πη] σαβα πη θὴ ρομδπρὲ ἴῃ ἀΐθθον Δ 61}, 580. γα δαὶ αἷο 
ΒΘΙοΙπαπρ ἴῃ ἀν ποιιοι ΑἾ 61} 516. θ6146. 'π ἀἴδβον Ὑ υ] πἀαπρ; ἐν 8 π, 

82, {. ." Ουτῶς λεγεται οτι ὁ 803 ὃν τὴι κτισει κυτοῦυ κατοικεὶ ὡς οἰκοδομῶν 

δ)" τὴηαι'ι οἰπιῦι αὐτοῖν. 

Ἐτ' ρο]οπιβῖθυε σόροι 16 1 δίοναηρ; 465 ΟΥροπθβ απ ἄρα Πδπηδηδ αἱ αἴ0 
Ἰπα βο]6. Ὑ ουβύθι!απιο ον Τ πάθῃ, οὐῇ τᾶλο Ὀορτοηχῦ, Τῃι ὅν. οὐβίου Οδαξαν]ο 
ΒΟΙΣΙΟΌ οὐ ταϊδ 2] πα]. οἶπθ8 (πἴο δ μαπχ ρου ϊσοπθη) ΒΠΠ65. νου (ἰοἰξοβ 
ΤΙΡΟργοηχύμοῖδ: οὐνίο ἰδὺ 485. οι ποι (ἀοὐίοβ ἴῃ ἀοπι, ἰπ ΘΙ Ομθη. οὐ χοῦ, χὰ 
νογβίθ θη ἢὉ πὶ 61ὸ Ἰζαμϑ τὴ ΙΧ πβύ1ον οπηῦ, ππτ' τὶ ἄθπι Τ]π ουβοιθᾶο, ἀαβ ον 
ὙΠ] ΠΟΙ. (μἴοξ 818. οἷπθ να παν) ἴῃ ἱπποὴ γολμηῦ", γρ]. ἀπβυὸ νι] ἄσαμν σὰ 
Καρ. 8. Τπ ἄδν υἱουέοη (ὑθηθανῖθ 1168 65: ἡθανον ἀοὐξ αἴὰ Ν᾽ δυμαη  ὕνγοβοπ βολια, 
ὙΠ πΐθ ΟΣ ἴῃ 5[0]1 5810 8, πϑολθει πιϑολιέθ ΘΓ 518. χὰ βοίποι Ομ πθηρα, ἀ88. ρομῦ 
ἄονύ (Κὰρ. 8) δαΐ βοίπο Βηκουπίηϊβ. 0. νγοῖβῦ. οὐ ὅποι 1161: αἴθ. ΕΡΘΟΒΠοΙΌ ὅθ᾽ 
ΑὐἤΠη] σον ἄθ5. ΤΠΠΟΡ ΠΟ μθη. ταϊν ἴσου ἐδιβομπα ΕἸΠΕ] α. αὉ. Το οἴποη μ6- 
μϑαρέθῃ : ἡγοπῃ ἀοὐΐ βοῖπον Ναίαν πϑοὴ ὙΥ ΟΠ πππρ' Ὠϊτηπιῦ ἴπὶ ΤῸ] οὗον πὴ Θϑηποη, 
ἀλη ΠΟΒΟΠσ ηἸτὺ 1ῃπ ἀἸοβον ΤῸ1] οὗοθι ἀ168. ὕαηχο. ΔΥΘπμ ΟΣ δὶ ὅον Βοιδρἔαπηρ 
ἴα Ἄν 610 διαβοῦν ἴοι πομπῇ, δὲ ὁ Ῥοβο γδηϊῦ ψονθη, βο μα ΟΥ 510. Δ061, Β0]}8ὺ 
ἄγασβοι, ἰπὶ βίοι, ἄδηη ἰδὲ ὅν Απδίοβ ποοῦ ΒΟΒ]  πππον. ΠΊοβα Ὑ αν ννίσσαπρ (ΟΣ 
ΤΙΙΘ ΕΣ ΟΠοπ τπϑομὺ οὐ πὰπ ἀπτοῖ ἀἴθβθι τασσοὰ ΒΟΥγΘΙΒ σὰ πἰομέθ ὑπαὶ βἐδν κι. Π16 
ΟἸδαθίροπ: οὐ ἰδὺ πίον ᾿θβολινε κῃ, οι δα. π]ομν Γοση σοι βϑίπθν Βοιῦρίαῃρ, 
ἀπο πίοι πὰ ἄον ΜΙ οἰπροχυνγεπριῦ, δποῖ 18. 16. Βομῦρίπηρ π]οῖν αὐ θη. ἀπῇ 
δὲ ἴἴθοη, ἄδηῃ νοὰ ἴππὶ τἀπὶ ἄστοῖι ἴππ ἰδὺ πϑοῖν ῬΔΏΪ8. 411058. Η]ηπΙ6] ἀπὰ να 
Ἰνοβο μα του 1ῃπ πίοι, 16 βίοι {(ΠΠ| τὸρ 8,1) βαρί, Τὸν, ἀσνοι ἄρῃ 81165 
ἰοὺ, Καπη 8150. πον νὸπ βοίποι. (ἰβο  ρ θη. θοβοιγέακυ ἡγουῆθη. Πα 81108. ἀα}Ὸ}} 
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Ὕ 

410 Ἅ. ΕΠΑΝΚΈΝΒΕΝα, 

Ὡ. κϑὶ 5. ὦ ον ΝΙ λυοου [9 προ, μ οιοδ θοῦ ὑθρθ . οἷα. 

«οἰαύϑρον ἰμως ὁ θα θσα, κ.5 Π᾿Π βκοοοο βθ, ας ς βαϑοΣ τμοίδοο 

50" οἱ οἱαδ ϑίοδο μϑίο οὐδ || οἱον 5 το τον οοὴ ὁσοὸ μαϑ. ΟΘμΘ. 

μα ἢ ἰδ ὴ5 ον οὐνϑϑ ἰδαυδοδοο ἢ} [16 9.0. ἐμαθοος Νύλδλρονο ἢ Ναΐρλαλοο 
ας ομο ας ς οοδο κοι. σμπο τἰοον οοοδ ΐ "9 ἰ᾿ὰ5 μϑ μας οἱ μ] 

Ια οὐ τμϑῖο μῶθο οὲϑ οὐο, 15. σοὶ ἰνῶν ᾿ϑῆλοῦ ορθ ομϑο ἐβὸς οἱ 
Θιβαροοίο οὶ 5.9. ]ηρωνὶ «ϑίο (3 ἱ μϑν τβωω ϑἰο ἰδδαϑ μᾶς οἷα. οον Ναὶ οἰξος 9.5 

τοῖο Πο τραας [||γ9 οον ββκσανο ||... ἰϑιδν ϑίο κϑοὶ μὰ Νιΐμμοοὶ μάραρο ἢ ὡοὶ 

“ἢ ἰδβααὺν. μδοὶν νοὶ Ῥῳρο " ὡὸ βαϑ5. ἰ:5 οἱαςι αιὰς ομαβῃν ἰβοξο :ϑρβο ῥὸ 

εἴας, 90) ιωοῦ Σο ἰαμοδος δο} τἰοῶν οοᾺ μβαδας.. Ὡ-Ο. Οἷς. ἰῷ ὁ. 

θιμθ ᾿ρο }} ὅσο. οοὐ εξ μς ἰοδν αν μι λκόλϑοῦ ᾿ομποος ἐναδνδο ὁ οραθα. ὡΣ μὲβ 
“ομϑ τοδυςϑ οἷα. κϑυῦλο ἢ" ων» ἰοῦ ἢ} «ἰϑομλαθο ,Θοΐο, ὑάραϑο μῦο οὐδε. 

δ ο ὦ δοῦν. δ 55 5 ἰρβν ὡῶο. οδα. ἰοοι φλΏΘοΣ Ῥτθο ἰοοι δωΐ φρόμϑορο ὸο μοὶ; 

οὶ, οἱ δας αν ἱ εἰο Δ ΓΝ μον. αὐοἱ εἱν :ωοὐν οὐμο μιοὶν νοἱἷο «οοδυὶ 

Ιϑωρο ἰωοοΐγ οἱαυοοίγυ μ᾽ [11λ5 ἰοσοςς, οἱ οὐ τοὶγ νοΐο .θμα39 νολοὶ 

τοιϑς, Ναοο μθοοΪ; οἰδϑασ (ἰο τς βοῦν ἰοιδν οὐ οἰδοαϑ. «οι εϑῶς. 

᾿αῦ Ομλλέρο ἢ" ἰμα λϑϑ θοιαυ υορτς, μα9 μὸν μῶν " οδδαϑαῶς, οὐγθϑνο 

ΟΝ ἰμὺ κ᾿ φνοῦνιο. ροὺς ΔῸΣ ᾿ολος μοον ἰμὺγ μοδδο οἷν ον, οἰδνλο τ]μ6 1) 
«ον Μὲ τ ἰορὸ ἰδδὸρ, ὸ οἷος ρϑαβοο ἰπιδᾶ οοβ»9 οὖ. ἰγοὶ ῤθοο,, σοῦ. δὸς ":; 

Ιωθ «9 δὶ ᾿ς θοῦ ον Ἀδο νυν Οἱ νυοιαδδ. μϑλθιθο ἰδδαυ ῥο οἱ ἰδοος, 9 δ οἱ; 
ὁμδεὶ τον . ἰϑῶο ΔΘ οὐ οὐδὲ βοοΣ οἷον «ὧν ῥόμρο οἷο ἈΠ ἡ) δου 

303" Ἀδν. κῶν οὔνιους, ὁμοξον ἰμθιοο αἷδο ἀπ}. αοιδτοο» μὰδς ὄομονο. μιδοὶν ν-ἰ ὄπ 

γο. λλο. .. ΟΝ ολ {5}. ον μὸ να ολ νυ . μροὶγ οἱ ρεινον το οἷ Ι" 

μον νοΐ οἰοιδὰν ἰὸν ὸὸ αϑαάϑο λάθοι τ μοΣ αν ἃ 5 ὦ. -»Ὁ- 

ἰδβαν ῥθο ἰδ δον ωδουἱ Μο ἰορν " ομαυ σον - κϑομθῦνθο ον εν Β ιϑομϑα ἐν 

ἰδ ὅν εἰλμω}θ μοὶγ ψοῖο  ἰδαυοῦ ὀιδαας μὰς δὸ τόμος μϑιοο ὁμὰθ ὁθ ἐβνΣ 

ΘΗ οἰροιν μαρος ἰμβαρονο ἰξλαὸν, ἰδαλ οὐ ἰδϑαὰν. βέθθο ἰδωσμυδδον, ἰδακο 
δὲ δον σἰμ ὁο ἔων μὰ ὡνοῖν, βκ οοὺν, Νεὶ ἰκολ οϑω θοῦ τς ῥομϑο τϑὸ 
κρϑ βορ5 ἰμραθὺ οὐ ἰδῳ οἰῤω θὰ ἰδϑουν μοὶ ϑομλθν ΝΣ. κϑῶ 
ϑιδμν ἡ κῶς φρο κϑ.κ εἰρρας ὡὸ ἰδανθ αϑρθδοὸν οος ἰϑῶς ἀο ἰδϑαυν αϑουυξλον, 

ὃ τ»ϑιδϑ μ᾿ ῥϑοβῦδο ας αὶ οἷν. 5. ὁὸ᾽ 3) ἰδβανο τόμ 5 δ. 

Ἀν ἰξωοςϑὸς, οιανόρο,. βοια ἰμὰ ((ακθςθ ὀρθοῦ ἰκαδέομσο [Δαν μουο . ἰδβο 

ἰδσμυδδον ον οἷν κο κϑῦδ Μ5 μια τὐἠανν» ὥϑαϑου 5} ἰδς, 5:9 ομοςθ ἱῃ 

Ἀμας ἰδδαο ἰδ ὁ) οομὶ . μαβϑυυο ]μλοὶ) μαϑο (85... το5 ΑΝ πέμαϑο 

ΔΘ ῶο Μὴ ὐἸϑ ᾿ ον. νον μ᾽ ἀνροῦ οὐ ὼς ἰοχ, Ἀ5. κὐλο 
λων μβακοο μν59.} «μοὶ» «οὐ ἄρον. οἷον ἡ λο μμο δα. ἊΣ. βαινυδϑο 

ὀιδωο ΚΝ Ὁ ομα ἰἰαωῦ οὶ αυμμο ΟΡ ρνθΣ κῶνοι Δαδνοος οἰδδο ὁμδοὶ 



ἘΠΑα 8. ΡΟΝΤΊΟΌΞΒ, 4117 

1ῆπ εξ παπᾶ Ηππιμοὶ παπᾶ Επθ νὸπ ἢΠππὶ νῸ]] βἰπᾶ, απ ἴππ, 116 σοβαρέ, ἡ] ἀτὰ- 

[Άββθπ, 80 τπηαθὺ αἶ8δοὸ ὅλ Ηδαβ, ἃ. ἅμ. αἀἴδθβα 761} ἀπὰς Ηϊπσμοὶ τὰ Εράο, 11 

τἱομῦ, ἄσπῃ οὐ ἰεὺ ἴῃ ἈΊΊΟῖι, οἷνπθ ΒΟ σδηῖκο ἀπ οἷμπθ σοπχθ, ἀπ Ἰοη ΒΟ 5. νοτὶ 

ἈΠ. ίομη 65 μοῖβὲ, ,ου νγοϊη ἡ, ἀδπη ἰδὲ ἀδην Ἰκοῖπο Βαρυθηζαηρ,, Καὶη Ἰυϊπ- 

ΘΘΒΟΠ]οββοηβοῖῃ ροπιοίηὐ, ΞΟΠ ΟῚ 658. ΒΘ ΖΘΙΟΙ ποῦ αἴθ ρΡοβο ΔΙ ΔΜΠΙΡ ΤΑΙ ΟΙΡΊΚΟΙΡ βοῖποθ 

Ἠδηο]ηβ (ἄον οἰκονομία), ἀπ οὐ ἰπ ἀΐθβοπη ΟΠ Ὼ ππα σοῦ Ἰθηθπι ἴθ Βοῖ; {{' 

βοῖι ͵ οδοπ ρἰθὺ 65. Ικοῖ ον πβοῖπ ἀπ Κοὶμ ΝΑΒοβοίῃ. 3 1)88 οβου (ὐοὐἕθ8. ἴῃ 2ουὺ 

ἄον Μοπβοιποῖρ Οπν, νονεύθῦ βἴοῖν ἰὼ ἄον ἐνωσια, ἅΠ6 ἀπ Ππορ οηχὺ, ἴῃ οἰπθπι. ππ- 

ΔΌΒΒΡΡΘΟΙ] ΟΙοι ζαβαιιπθηβοίη; ἀασοροι ἰπ ὅ0Ρ σαμζοη ΟΠ ΟΡ πηρ᾽ νου δύο 65 516]. 

οὐχ ἡνωμένῶς, ῖὸ ἄν ναοῦ οἴπθδ Ἡδπδοβ, 5. ΠΟΘΙ πῖον ἀὰ ρούτοβθη δῦ, ἴῃ 

ἀϊδβοπι τομπξ... πϑπτομα οὐ παν οὐὐντοᾶον 1π 101 ασὶπ οἷον Δα50}}.8}}} ἀΟΒΒΌ] ΒΘ Ὶ 

βϑίῃ Κάπη...., ἀσηη ΟΣ ἰδῦ 78 πον 80. τὺ 111πὶ ποῦν μα] νου θ᾽ ηρῦ, Ψ16 αἴθ. Θ6 610 

πὴξ ἄμα Τιοῖρθο. Τὰ Ἰοβιεχιε αἰο ἸΚ]Όρ]οῦ ἀπα αἴ6 ΔΟμ , 516}, γθὴμ οὐ ΜΠ), 

πᾶσα σὰ θθποπ, ΟἹ Ὁπ8 βοίπο Ἱζυπβὺ βηα ἀονὺ πιο} ῦ ἀπτ οι δἷπ πα ϊν]1ο1165. ἈΠ 

βουαπᾶθηῃ πα Ὀθβομνεηῦ, 5.0. δῦ 65. δῖιο}} τ (Δούς; πη ΘΒ ομτ τι κὰ ἀπ Ἰκὔτρου]οβ 
τη σψὸπ πἰομίβ ἀππρροηχὺ ΞΟ δ π᾿ βοῖπου ΑἸΠηδΔΟμΡ ἂπβ Οἴτο αἷς Ἄγ 016 δπδ 

πἰομέβ, σστῖθ βοβο ιν θ6 πη. δέον : ,α͵6 ΔΛ ΟἸΒΠ 61 Τιδΐ; 510]. οἵη Πδὰβ ρΡΌΡδαβ (Ρρον. 9, 1), 

(ἀοέν παῦὺ Κοίπου Κύτρον, (αβ πὶ ἅπ8 ἸΚΟνΡ ρου 6116. Ὀορυθηκοη Ἰτῦπηϊο, ον ἰδὺ ( οἰβύ, 

ἀροῦν ἀἴο (ἀοδοπδρίο 5ἰπᾶ δὰ8. ἅν. Νδίονο, Ψ 61} βῖο θορροηχί πἰπᾶ, Ουὐὲ ἰδὲ 

Ὑγ βσθξ!Π οι πὰ βομαῦ αἴο Βομδρίαμρ, ὰβ πἰοπίβ. 16 Οοβοιθρμίο νγονίθα νοὶ ἰπ τοι 

Βααΐοι οἰπροβομν τυ, οὐδ ἀν πἰονξ νὸπ βοῖπον ΒΟΠ Ομ πηρ᾽, 76 }} 810}} νὸν ἸΠ τοίη 

Ὑγονάοα ἴπὰ πίολία οἰμβοι]οβ. Νοῦν ἄθυ Βομορ απρ' ᾿ἰδῦ ΘΓ. 81105. ἴῃ Δ]]θὴ. ππα 

ἀανῖθον Ηἰπαθθ. ΠθῈ5. Βρυίομ! ἀκ Οτρῆπ (65. (ἰδἰβίοβ ἅὰ8: Ψ 188,4, Δ ΟΙΜ]1ο]ι 

Ἑπαρνΐτβ πὶ οἶποι ἀπᾶνοη (οπίανῖο: γάϊο ΙΚαπδὺ 08 ἸΚ ἀπθ}]ὁ 05. Ῥορηθησὺ βοῖη Δ οΥῖς, 

πα αἴα ὟΝ οἰβιοῖς (Οοὐδοβ "οργοιχὺ 81108΄. ΑΙ 6ηῃ παῃ αἷθ ΝΥ οἰβιιοῖ! (65. 1  ΠΠ5Έ]ῸΡῈ 

βοῖπ ον Ὀθρυθησὺ μαὺ, βοῖπι Δ οΥς ΑΡῸΣ πίοινξ. ἀπηρο] τον βοῖπο ΔΝ οἰ β]ιοῖῦ, πη 

ον 61 πποῖη" 1} ἀδ5. Βοΐπι ΒΟ Πῦρ Γ6, ἀν 815. ΤΔοΠῦ πὶ ἈΠΊοπς ππρορυθηχὺ ἡψοϊπῦ. 
88. ὦ. ." Ταυτα λεγδται ὁ νοὺς ϑεασθαι α γιγνωσγει καὶ ταῦυτὰ οὐ θεᾶται 

τ οὐ γιγνῶῦπει ΜῸὶ ὅκα τοῦυτὸ οὐ παντεξο λυγιῦμοι αὐτὸν τῆς ἅγεου γυνωδεως ὑποῦσπώντει, 

αλλ οι ἡ εξ επιϑυμιαφ ἡ εκ ϑύμὸουν αὐτῶι, ἑπαναστιίντεβ. 

Νοθοπ ἅον ΒΕ ραπρ (05. ἸαΒοῖπΒ. Θἴηοῦ. γον ρθη Ναῦαι ἴῃς 8 

οαρίδπρομ τὴ ἅ]6. ΒΟΙΟμσπηρ;, ἄαβ ἀλ8. Ξομασοη ον 16. 50 Ν10] δῦ Ὑν10 1ῃν 1ὺν- 
κῆποι, νρ]. Ερμοβ, 1,18. ,ἾαΒ 50 πιουῦ ουϊσοπηΐ, 5161} 8186. τ]ον 116 ρ6- 20) 

Βομυίθθοη βίϑαῦ: οἷμν ἀπγουπίϊη ρου πη ἡγασᾶθ ἀπμῖκ6 1" (Τλῦτη. 1, 51). Φ Π6588}} 

Ηἰπἄοτη. πἰομξ ἅΠ6 Οοὔδηϊκοη ον 566 186. δὴ ἀν Ἰυνκοπηίπϊβ οὐΐοβ, νρ]. ΝΕ, ὅ, ε, 

βοπᾶογη αϊθ, ἄϊθ δὰβ ἄθι [πιδὲ ππὰ ἄσπη ἤονη, βθροη αἴα Ναῦαν, 5ῖ6. Προ Ὁ] ὴ “ 

παπᾶ ἢν ροἰθεϊροβ πρὸ νου ίστθη. 50. βαρὺ 6 ΘΒθΟΡΘΜΟ: ρα]ο Ὀῦδο Βορίορᾶθ 

ψοΡ 118 ἀὰ5 Βιοιέθανο, ἄθυ υῦδβο Ζοῦπ ΔῈ Ὀ]οπᾶοῦ ἀ85. Απρθ", 

84. «σνν. Δὴ Ὑγ Ιο οι. Θ΄ ΟΙ]οα. αἴοβο Το  ἀθηβο δίθοι σοι ιῦα Προ η. ππᾶ 

γῸη ΜῸ 8118 5[6 1218 5ομξ ρθη, βαρὺ οὐ τὶ ΠΟΙροπίθη: 
Ο ϑυμὸς ἐν τὴν χαρδιαν ερπέται ἡ δὲ ἐπιϑυμια σαρχος ἐν τῶι ἀἰμᾶτι.. παρηγγὲλ- 

μεϑὰ δὲ ἀπώσιι, τὸν ϑύυμὸν τὴς καρδιαὰρ καὶ τὸ κακὸν τῆς σίρκος χωρισαι. 

Ὑδππ ἀδβ Δαρὸ ἀο5 γονβίαπαοθ ἱπὶ Ηθυσοι ἰδῦ πα ἀον Ζονη Μὶάον αἰ Ναύατ 

65. ψϑυάαηϊτοὶς, ἄππη Ιαθὺ πὰρ ἄθη ζονη ὁπέξογποη, ἀαΒβ α16 ΒΘ, ΘοΙθηγα 6 οἰπΖίοῃα 

πᾶ τίν ἰπ ἀἴθβου ἀπϑρον πο ηποἱς ἀκα Τήν βομδαοη, [ἀβθὲ απ8 ἅπο}} ἀθη [ω61} 

ἷ“ἰπποπ, ἄδβ᾽ πἰοιῦ ἱπὶ ΒΙ αἴ ἀϊθ ππροῖπο γουθοίθηθ Τπιϑὺ ρενο απ} ἀα58 Ὑουβυ 15 

ἄος ΘΙΟΒέθδνου γον μὰ!}}} ψορᾶθ, ππᾶ ΝΣ ἀπθ σὰ ἄπ ΠΙΠρΘΠ β[6116η. νγῖ6 (5 10}. 

88. «" ν’ Εἰ την ἐπιϑυμῖαν καὶ τὸν ϑυμον επικοινῶὼβ τοῖς ἡγληθιοις κεκτημεῖνα 

γνῶστον οτι ἀρχὴ! τὴς χτισεῶς ταῦτα μεθ᾽ ἡμῶν οὐχ ἔχτισται αλλα μετα τὴν χινησιν 

εἰς τὴν λογικὴν ψυχην παρεισηλϑεν. ᾿ 

ἩΔομ δὲ βιο ρθσου ἀ16 Βομδαρίπηρ,, ἀϊο ὔπαο Ἰΐρθ ἴῃ ἀον Ναύαν, πἀἡπα ἡνοσδοι 

Αὐυπαπάϊαπμοι ἃ. Κα, ο8, ἀ. ἡ 1Ε5. κα Θδμπκοι, ΡΊΜΊΟΙΟΙ -ἰηϑίογ, Κ1, ἮΝ. ες Παπὰ 18... δἢ 



418 Ὑν ΡΕΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

εἰδλυο ὁ αῖνο «ἢ ο Ν᾿ ς ιϑομαθ γῶν "ιοιδα.ο λαϑο θοῦ μὰ ὦ ϑ 7 9.) 
ὁ οΣ οὧσοι ἰδ ἰλϑν ἀμ δι ΝᾺ ὼο ἰδα.9Ὁ ὀδνο χν εἶν εἰδῶ}. μοΐν οἷο 
(ο ρα ὦ ἀαυδνν. ὁμδυ κ᾿ οβ ἱ τοδϑαν ῷοο δος 9 ῷῶο ὀπιοδιδνλο 
᾿ϑῦοι μοὶγ ὧὐϑι ἰγϑιο  ἰΝακο ὁμδυ Ννο δ ἐπὰν ἰδλαῦ ρὸῦΣ οὐ ρὲ ὼὼ5 

203᾽ χκϑαος οὔ Νὰ μλϑο καὐαϑ 115) τϑοϑι οὐ οὐδι τἰλαχ Ὡϑς ροῦν. ολο μας. 
ἰϑάμοοο (μαχο βοῦν δον [αν " Νλο ἡΝ ἢ 5 μι ΜΠ. Ὀσαϑαυ [το ἰδαχϑ ἢ νον ὐξϑιὶ 
«ΔΆ ΘΟῊΝ κῶν ομο σοι; 51} σα πῶς βορο ἐἰϑοιλαχοι Νϑυλίο τλδο 9 Ἂς Σ, 
οιξϑυθ ᾿ς. 'ασμ5 μ᾿ ὰλϑ οοοι τοιϑο . ϑομαθρο ,(ϑομοβαο φϑνοῦ ᾿αυχισι ᾿ο)ο 
εϑομλονς, Δα. δ 159 ΟΝ αὸ Ὁ βλολ» Δαν ὀβνςς ὡδον ο οἰμαϑς, δαὶ μ᾽. 0.5.}} 
ἐϑβο βυο, Θ᾽ ΟἹ ἰϑομϑαν, ἐκκλϑλο βόδι μαδν ΟΣ ἰϑομδοδν,, οὐ" ἰδ βαυχεθν 
0) ἰλονρθο οὐ ΚΣ. ϑθῶλο (οἷοι ἐπ ΚΡ τ οϑ ῥϑοο [πολ ὼς, δας μωυβο 
"λα ὅμα ϑὸν ον ὡὸ ΣΟ (ϑοιδογρο καθ μδυβθγο. (ϑομαὰν αὐο ἱλγο .5,,ιο 
τόμου οὖς ἕάαδϑο. ἰοδὰγ ορνοίοςς, Νυλμο ννο οϑῶῦ ααὐτς οὐ (Οὸ 
δᾶ οὖ. οὐνόϑοο ο δα ΒΒ4 :ὴ5 ιαϑαν ἊΣ οἷ. ὔϑῦϑο «Ὅμοο ρϑιροσο 
ἰβοαβϑαϑολν ᾿νοῚ οὶ ᾿ς οιασδηοῦν. τϑουςϑλο. μοὶ Νιο «ομύσρϑουν Ιααὶ "μλϑο 
μακθο κα ὦ ΑΘΎΘΟΣ οἱ Μαῦρο ον 5,50. κῶνοι μον ἰθμδο κατὰ 
ἀθδον τὴ γοΐ « κϑαϑαιοο ἐδδθο μαθν Ὁ δοοὶ ον δυΐ οἰδδιμο ἰλοῤδιανο ᾿οὰς, αϑατοσο 
μα Δὸς τὐϑοο ὅδ τϑ Οἱ ιομτς, . ομαο ασο ὐαθοο ἰδοοο βὰς 9) 
. θμα3ο Μοϑος ο᾽» οἱ ΐο ᾿ϑθαο ἡμρϑαδιῶν. ὁ ψσϑααὥβο κῷῦλο δ εοδνν μοὶ 
Ἀ μωθμο μα γο οῦῶο ἱκανὰ ἰοδΣ ον μοΐ «ϑϑιο ϑϑμ5 ὸς «ϑομθοὰς, 
[ον μλαν.» οἱ κοαο κς. [580 ἘΣ. τόμέλο ϑιλϑοο μοῦ ἰοὺς, [λα λλθαῦ 
ιϑομϑακ ἀὼ μδᾶν9 εἱο . 1... Ὡς οο᾽ κὸ το μϑο ἐγ) οὶ νοἷο «οιοομϑὶν 
ἰμαθ εἰμα ᾿ϑλϑ ὅθαδναν οἰδδθο κοΐ βοοὶ ολδθαο «ἰθοῖ» λαῦ . νοι μοὶ» λομαο 
Κλ 5. .5 Νεΐγος ἰακοο (56, «ϑίο θαυ νο κγοι, ὧδ κῶνον, ἐκ ρα5 οἱ 

204" 'ϑσρλο [λὅγοι οὐ οι σαῦα, ΝΟ οἱ Ἀν. ἰοῦ ρας "ῃ) μα ῶὸ κα. Ἐ99 
ἰδμλο -ϑοδ ΐ οι) Ἀν μβοοι. ὀμιοννιλοΣ [Ποὐαλιοον [.}} ἔκϑ, αϑὸ μολϑο δίων, 
εϑιξολαδιοο ἰαλαθο βοῖο οἶμα ᾿θσϑος [Ιαῦ ὁ κυλαυξθ μῶν 69. ἰδῦκοδ ρα 
ἘΣ ϑϑιβεο ποοδο ροὶ ματθ ἔλα. οἷν ποθ 5 ᾿δοῦν βκαθϑο (Ὁ) αὐθοιο 
το δ9 ομϑν θα »Σ ἰθαϑο. αϑῶς κι λοο {.0 βϑο; κῶν αὐδὸ. οὐ δον, μααλις 
ΧΘΩΝ ἐν ϑμϑ βοᾷ μα ον [3 ραο :]αα5 βϑ ὁ βάωοο  Σ ῶ 
ἰῷ οοἱ κϑρϑο ῥολο, μας συλ ο λαὸ μα» οἷν. μϑι ο ἰδδι ον ἰμὶθ οῦ 
τῶ. κσαα βασρο .5}|.9 Ἰὰς οὸς Ομ] ὁ τοῖν μα Ομοβῤαθν ομαϑλθ μῆγαδ. 
᾿ϑίο ΤΡ εῶϑοΣ οδμθ ρα οὐἱ μϑελϑο οὐδὲν οἱ. ((αὐο ασμο δἱ {| . κκολαϑας. 
μωϑι ιϑοΐδοϑ. τῷ κῶ99, «9}} «λα ρο ΠΕ ΟῚ νοἱ "δδιου, μαϑ «Ὁ Νωΐν ἰαρθο ᾿979) 
ο υἰϑὼυο δος φῦ κιοϑαθῶν, κϑαν. φλϑανος ον» ιϑοιδϑαυδο οοιβοΣ ἰϑαο 
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510}. δὰ ἴα, 061 ἀοηὸμ ἀἴοβο θα θη Ἴ01]6 ἄν ὥθοϊο (488 παϑητικον) δον Ίβοι, ροριθη 
ἅϊα Ναύαι, δυθδίξομ, 415. οὐ οἶπὸ ζταη οἱ τἱὐ ἱθτοπι 116 αι (Ξ βοια 4) 5160. ν6- 
ἔΆΠ|οὴ. πἐ ύο. ΑἸ Ά]Π1Ο} βαρὺ 6Γ ἀπάουεινο: ἡ Θὴ (85. σᾶηχο θῦβα 88 ἀθῃ ἀγοὶ 
ΤΉ ]θὴ. ἄν Ξθο]α --- ἄθπι λογιστικὸν, ἄριη ἐπιϑυμητικοι τ] ἄστη ὅυμικον --- ΠΟΒΟΤ ΘΗ 
ρα πα πιδῃ ἀἴρβο ραρ οἶδι ᾿υῦδα ΘΟ νυ πο θη. ἰτάπη, 50. ρον ἀἄὰ5. Βῦβο ΟΠ ΘΠ: 
815 ἀοπι ΠΡ}. ἀουβοΠοη. πόρνος, ΟΣ θβύχου. 5ῖοὸ σοι πβαπιὶ τϊξ 0 ὴ 
ΤΊΘνοα “,. ἃ, 1. (1680 1 Τιο ἀμ βο δ ζομ, βονγοῖν 516. ἀην θυ Πρ ππᾷ νἱ ἢ Βο ἢ βἰ πᾶ, χοῦ 
Τῦῖοϑα πππα νυ] ]ονοα ἀπ πηροβούψ! θη ΤΟ ἀπ βο ἔθη βἰ πα πολὺ ταὶ τπ8 παρ οἴ οἢ 
ΘΒ θυ τοράθη, βοη ἄθυ 56 ἀραηρο πλὸ} ἄν Το ον ἐσούπηρ ἄθθ παύ ]Π ]ΉΠ θη 
νου (ἀοὐὺ ρϑονάποῖοι ΒΟ σ απο. ἴῃ. ἴδ νουπ πη σοη.  θβου οἷ ππα χονβεῦν οι 
ἴπνθα ἀσϑρεπρ]ο θη υβίδπα. ὅιιθυβί, οὐἸουδηϊςίο. αἴὸ Πξπιοπθη. ἀῃ ἀΐοθβθη χυμοὶ 
Το  ἀοηβοπαβθοι, ἀπ ἄδπη ψαστάθη ἀἴὸ ΜΟπβοθα. πδ0}. ἴπροιὰ ΔΤ Π]Π]οὴ ἀπροβίθοϊοι 
υπ τυχάοθῃ {ϊουΊβο.. 9 6." ἩΓΘΏΒΟΙ του ϊεῦο βοῖπα Τρ πίοῖξ βοπᾶοση πταστᾶο ἄδηι 
ΨΊΘΙ ρΊοιοι " (ψ 48, 13.591). 

80. ». «". «᾿ θὲ ἀγιον ἀγγέλοι του μὲν τῶν ἀνϑρωπῶων λογῶν παιδευουσι 

τους δὲ ἐνυπνίοις μεταστρεφουσι τους δὲ φοβητροις σωφρονιξουσι τοὺς δὲ κλλουδ 
μαστιξι πρὸς τὴν ἀρετὴ» ἐπαναστρείιουσιν. 

Υϊ Ἰορπθη πῖον α1ὸ γουβομίθάθηθη Ανυίθη ἄρον ᾿ὐρχίθιιαπρ ἀν ἘηρῸ] Ἰκουποη 
ἀπᾷ ἴπσον ἄνθος, βοννία ἄθη ΤΠ ον βο οα πρὸ Ζἰου τ ρυσιρο. πη ἀν ΡΊ]ασθη 
ἄπτοῖ αἴο Πξιποόποη. 1686. Θ]θὴ σαι Βὔβοη, ἀυίηροι ΤρθοΙ ἴπ ἰδ ΓΘ 001 (ἐοὐτος 
αἷμ, βομ]αρθα ἢ απ ποῖπηθη αἰ  ουππη ὑσορ; 516. {ΠΠ᾿Θὰ. 1 πηῦ Δ]]Ον]οὶ 
ΘΟΒΘΟΒ]Ο]ἰκοῖ θα ἀπσοῖν ἐ Β]Ί1ΊοΠ6 Επηανίοῖτο, νουυννίστθι τπ ἀστοῖ (Τοἀδηίζο. ἀπῇ 
Τρἕαπο χαπὶ γ᾽ γοσθο. Δίαποιπια! ἸδΠηθπ 516. αἴθ (]Ιοθι' τνῖο ΠοῚ Ἰ6πον Τύρα, 
ἅϊ6 18 Ζαῖνο σϑὶὶς τᾶν (1μπο. 18,101) ἀπ ἔϊροῦ ἴῃπὶ ϑοπδὺ Βύβοθ χα. [10 
ἘΠρΡΟ] ἀθοι" ΤΌ]]Θη. ὯπΠ8Β ὙῸ1 ΠΎΡΊΔαθοη. τι ἀοπὶ ᾿θὕβου. ΔΟὈνίηροι σὰν Ταροη 
απ καὶ Εν ]τθππ ηβ. ΜΙΒΠΟ 8] γουβαοθθ 516. 685. ταϊῦ ΠΟΙ] Θηνοπάοπι ον, νὴῖὸ 
μοὶ ἄθι" δρᾶν, Μοβο, Νίαποδ, ἀθὰ Ηϊρέδη οἴο, Αμπΐονο Ὀυπροη εἴα ἄσχτοὶι ᾿υπιπο 
αν ὟΝ ΔΙυ Πἰῦ, ννῖο Ῥλᾶταο, άραη, ΑἸ πιο] θοῖν, ΝΟ αι Καάποχαν, Φ9Όβορὶν, ἀα5. Ἅ61} 
65 Τιαπᾶάρῆθοουβ. οἷο. Απᾶάθτο Ὀγίπρθη 516. Πἀτο] 1 πβο οἔθυαηρ σαν ΜΟΥ παη 
ν16 Νοβο, ΒΙΙθαπὶ οὗο, Π1Ὸ δηᾶονοπ πηβοίθι 510 ἀαγῸ}} Ομ] ρα ὑπρθηα! Ὁ ; 50 
ΒΟΒ Παρ ἀον ΕΠρΡῸ] ἄοπ Ἰζπαθοπ κὰν ΖΦ! ρα πρ' Βοῖπον Ε]ΈΘΡΗ, 80. γάρ ᾶο ἀον" 50]1ρ6 
Ἠ]βκῖα ροβομίαροη. 26} ὥνγθοϊς ἰδ οἷποι ἀπα ἀθυβο] δ, νγόππ ὅπ} αἴ ῬΠΠ] βίον 

τηϊὸ Ὀνβοηίουϊα (Ὁ) ροβο σοι αν θη. ἀπηα ἐ]Π)}116}168, 
Β7. «νων. 0 νοὺς χατὰ τὸ ρημα Σολομωντος ὃν τὴν καρδίαι ἀναπάυξι ἢ δὲ 

φρυνησις ἐν τῶι ἐγκεφαλῶι. 
Θἰδιτηξ ἀπ ἄσπι ρου ἰθο ἰβοιοι Τοχέο, Ζιπδομβί, αοῖρ δὲ νθῦῖον, ἃ τὶν 

εἶπ σουπἰϊη σα Ναξαν ΠΑΘα, 16 ἀπ σοπὶ ἼΘΙ πα ογβοποιά δῦ. [ [πὶ αυγοὶ τυ] τ σθὴ σου 
ΤΌΠΟ ἄθ5 Κύνρουβ ζαὶσὺ ἀἴὸ βθοὶθ πὶ ὯΠΒ σϑη ὈΘΒΟΏΠΟΥΒ 6 νΟΡΒ ΠΕΡ 
Τβερίκοῖυ, 16 Ὑυπαρ, ἃ, ἢν ον θοῖν, [01] ἀν ἤθοϊο, ὑγολνηῦ ἴπ ἄσπι Ἤορσθι 
παπᾶ ανὐθοϊδοῦ ἀονι; ὁ5. δῦ αἴθ. Θπ0116 ἄον παϊανροιηῆβοη (ἀοαδηίζοα, ἄονὲ Ἰκπα ρ οπ 
διοῖ αἴθ Πϑπιοπθη ἀτὰ ἄθπ ἈΙΘαβοιθη σχὶ Ὀσε θα: οὐσϑραιη πα ἄν Βαΐαπ (οίη 
Ἡδῦχ οὐ 10 9. (Δ οὐ. ὅ, 93). 0 ὸν Ψαγβέαπα σχοΐην ἵπι (ἀνθὸ ῖ, Ἰλονέλι. ὑπὸ 
5108 ἅϊα Τόσο ἄὸν Πἰπ  Θίππθ, 65. Θαιρ πρὶ αἴ ἘἸπαν ϊοῖτα πὰ ονχαβ βοίπ (Ὑ6υ- 
βέαπαθ) πη αἴ6 56 616 ρονγίππὶ ἀατᾶιβ 1π’6 Ευκοπη ηΐββο. ήθπη ἀἃ8. (ΘΠ ἶση 
ἱρρϑη τῖὸ νου]οῦχὺ ἰδὺ, ψιρ ἄθι" Μοηβο}. ΔΙ θΟυπ ἀπὰ 86 Ναονδίαμπα ἰδ ροβυῦσι, 
Τοτὺ νϑυβαοιθη ἀϊο Αονχίο ἴῃ ἄθι" Ἰζυϑη κοῦ ταῦ Ἰπσοι Η  Ι]πη 0615 Δηχαρ ΡΟ ἔθη, 

88. Ῥ-ὦ. Ου μόνον οἱ ἀγιοι. ἀγγεῖον πονουνται μεϑ’ ἡμῶν εἰς τὴν σωτήριον 

ἡμῶν αλλ πὶ οὐ αὐλὸν οὐ ἔταιρον ἡμῶν καὶ αὐτῶι ἐν τῶι τοῦ χυριοῦ εὐπγγελιῶι 

βοηϑοι εἰσιν. 
ὙγῚ: μαθθη οἷπο γψονηϊ προ Ναΐαι ἴῃ ἀπ τυ αἰ Πρ], αἀἴδ δαὶ ΓΡΟΊ Πρ, 

δὰ [οῦ8. χαπῃ Ηρυμι τη 5. ἈΠ 1614 ταϊξ ππ8, 8 ΠΒΡΘΙ ἘΜ1Ὀβιιηρ 88. Ττυ γα 
8 Ἐ 



490 Ἂ. ἘΠΑΧΚΕΝΒΕΠΕ, 

ϑϑιμοΣ βου δ μοι μλὼν ἰωϑρϑ σοι ϑἰν. ἀδιο ἰαῦρο ιϑίο Μὲ. ὐϑι Ἰαλῶνσ 
μἱο. Δεθιοσθ ἀϑιν οἱ μὸν. μὲ. λον λρθι ας ὧς οὐ Μῆρϑϑους, ἀαῖλον ς(οοιδλαυϑο 
λαῦ ΟΛΑΝᾺΝ, 150 μοὶ νοι 58. βαννς. αδόλο μὰ. οδ)ο . ὡραὶ οὐοϑίο Ναρ 
᾿ϑίο ἰκθον. . ἡ ἂϑ ὡὸ μοῦ ἰμϑας «9. ἰοον μὼ σον μαὶδο βκα ο οἰμοὶιν 

ἰδῶ πως πο ἰμορ το. οἱ εἰως δ. οἱ Ἀπ. ἰμϑαβ ἰοοὶ δῶν μδδϑ 

οἰαϑθο.. πον δ ΘοΝ αν, μιχ ορϑοὶ ι"ο 5 κλλο Ναῦαϑι μμς 50 

ἰαϑϑο τὰ 9 ὸὸ δῦ οἱἱοςϑαβι το ἐμ :9 ὅιβο. ϑι!οοῦν. " οὐν.ο ἰμϑαβϑο μοὶ 1» χυλῶν. 
μων ἰεϑαῦ. νον ὶγ μὸν οοι λνο ἰἴοεϑ μας μας Ἀν οα, δ ῥοο 

οὔνϑ ἰϑ) οϑὶ οιϑὺ δ 85 ὠορο ἰσορν ἰδ θ ὧν ἰμθαϑ οοιοδυίο εἰλὰς ὁ 

ὀμσαξ ἰμκὸ ἰδ Νὰ5 Δ} ἰβϑαβϑ ἰϑοι [οὶ ἰβλαοδβιϑν χς μα ΐο. μβαδϑοὺς, μὸν αϑο 

5ουῦ" ἐμοὶ βομϑ οιϑο ἰκϑον. αν |ἴ3ο [οἱ α,λο {159 .5ϑϑνν ἰδ αῦ ἰοοο ᾿Νανα, 

ϑρβαδι ᾿ο δ δλοΣ δ} τἰϊὰς οὐ. (οἷν ἰμθα ἰοον -ρόμϑδα ἃ 9 ὡς ἐμ βαδὸ 
ΓΆΡ] ΝΗ λα αν οἱολο, οὖΞξοο ἰϑιδὰν Ἀ. οιοῖ ρα. οἱ οι μα ἐλ, ϑοομ» απ. Δὁ5 

96)} Θ᾽, αλῸ} καϑδον μαυίου, ὁμαν. ἴλλαν οἱ ἐπάραα (ἰο  ἀϑδαν ομαν. (οὶ ομαϑ, 
ἊΣ οἰαυ δ λο ἰρλῳςοοο ἱμβὸο ωονοδιΐ σον .καα, οὐ} οἱαον τὸ μοι. μεθα. 

κλο ΠΕ ΣΤῚ ενίμααλθο οἱ αα τ οὖς. ϑομι ἐν 5. Ἀ5. μόν αδο . δ δο ἰοιῶν 

νοῦ ϑο οὖς φοὺιδαὶ Ὡς ρρο Ὰ 5. -μαάδιοο ἰ,πνᾶτοο ϑν ς ϑμαγὸ 

Ἀααν οοἹ μον κα ἂθο Οἱ ὦ Νδγο πο ααϑῦ «ἰΘα9] οἷν. 

πόδα (μο) οἱακκάθυ οἱ 9. ὡλαὶγ ἰὴ. ὐοιαΞί ἰοιδὰν βαϑα δα. τβλλλαλο 

ὼ ἰδ ἰδάϑος ρρλο μοὶ λάνρο ᾿5ι να. ἡμϑλο ἰοον ἰἰα ῥα θιλαθνς  ὡμοὐν ἰδ ρῶς 

ἦα Νϑήο μϑα ᾿Ρ  θμὼ) πω τὼν ἰδὼν ἢ θο : {οὐ ναθο λον. Ι 4.5 

Ὁ ἈΆλϑϑο ββαϑ. μοὶ οὔνϑθ βιυοῦ μοὶ ὰς θαυ ὡς οοἷγ μὰς ΝΘ ῥον μορϑὶ Μοὶ βϑῦθοο 
-νοπ ον όσον μὰς ἰκυΐγς «Ὄῦοοι ἘΠ} ὅμαν οαιϑ κοῦ, ὁ (ἀιϑιαν ο ἔρμα οἷς ῥόηλθο 

"ο) ὁ ας, κὰς ἰοον Β΄] οἱα λιθω μϑὶ οἷος ἰβόμδοον αι ἐ μα ἰδπιρ 
ποδὶ (ο). οαςι:λϑυ οἱ κς 5. ον ἊΣ. ομθιραϑ βορ | μ 50 μ1α., 

ὁθ τΟῦϑΣ ἐμ νὸς αν Οὐδ. «]αΣκο υϑμδοςς, ὅρλλο ἰοον ἰα Λυθιλθν. οὐοὐν ἰδ μας 

λαῦγο Δ ]ἰδονς, οοὺς. Μὲὶ λα. μεν ὠθ γους οὐ» ἱδαι μος, κυοναϑο ἘΠ} ἰδυον ατκς 

ρα 5} οῳοδναὶ οὐϑιϑν ἰαθν λϑ σοι οἰ Ομ μος. ΝΣ κα ΝᾺ λλο 
αῦμο 5! ἰδῶ μοὶ μοὶ ,(οοιϊογαῦναα. θοῦ οβανιξος, ιϑἰο μϑαϑάθοο 

ιμϑκαϑὺ λον μοί ϑοϊο “ς τ ἰδοῦ ἰδ ον «οομαπυίας 

νι. λαλ μο.. ας ὡ τὸς ϑρο βάν ως; ἰοδα) οι ὅα9) 

Ἀβαν,  ἠνθν χὰ κ9. 5.15. (055 ἠθϑα ἐυ Π|9 βοθυγ. κῶν φιϑυλιοο (οὴοι «ϑίο [κϑθὶν 

φοςῖ μα») '᾿πιΡΩ ὼς. πω μ ᾧϑο : οι ᾿ς, Ια 6.5 ὼο δ ἰΝϑυς αὐτοῖν, 

οι, ὯΣ. οὶ δὰ λϑΚ μα ᾿5ἱ οἷο, ἰῶλον ὁμαροο βοδναλο ὁμαὸ μῳ δ 

ἴμμῳω9 μ..8..5.} θολὸν ἤλο τ ϑο νας ΠΙΊΕῚ εϑοιξῶν, ἰομθ ο . οιᾶλϑῃ 
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ἀπῇ Ψονάσυθθη ἀυθοϊνοη. Αἴνϑυ ἈΪΟΪ, παν 56 ἑὰη ἅ85, δαοὶν αἴ ΘΙ ρον, ἀΠΒ1Ὸ 

ΘΟ ρίθα; ἀποῖν βἷθ ΠΟΙ ρας ἀπ8 ΤγοΙ ]Π1ρ, ἀὰ8. Γήορο. σαπῃ Ἡορι ἀπ ἅυ5 Ἐν- 

Βασιηθη τὰϊα ἀη8, ἀπο ἀὰ8 Εναπρο]απι ο5. θυση, γ210}} Ππδῖσα. ὁποῖ οὐ χοαρὶ ἴῃ 

ἄοα Εγαπροίαπι (1 (ον, 4, 1.0) τπᾶ ἴον. Πδ]}6. ραρῆδπχί ἀπ ΑῬΟ]]05. ὈΘρΌββθη 

(1 ον. 3,9) ππᾶ ροπν δΐπ, τοῦδε χαπὶ ἌΟἾκο ἀἴοβο ὕὔονθθ 65. Το θμδ" (Λοῦ, ὕ, 90) 
ΒΡΡΔΟ. ον ΕΠΡῸΙ χὰ θη. Αροβίθὶῃ. 

89, {. “0. υ- ὥσπερ ἐν τῶι κοσμῶι τουτῶι ὁ κυρίος πρωτοτόχος γένετο 

οτι ἀνεξστη ἐκ τῶν νερῶν, οὐτῶβ καὶ εν τῶι μεξλλοντι αεῶνι πρωτοτόχοβ εὔται, μετι 

πολλῶν αὔελφων,. 
ον ΤΠ] ἰδὲ Καθ πα νὸὰ ἀπθ οΠου Δα ΠΠ 110} οπαπο] 8: αἷς. Ναῦανθῃ 

ΟἸμν, παῦοη πὶ ἄορ ἐνωσις ἴπνθρ Ἰσρδηδυΐθη. ἡϊο δ. γου]οσοη. [)ὸΣ Νάπιο. , ὑνϑῦ- 
σοθονοπον" ραβδί; αι ἴδ ΜΙ Οπβο ἠνοῖν, πίον δα αἴθ (Δοξ θυ. [ἢ ἀἴθβον 0} 8168 
ΘΡΠαθθπθη ἮΝ ἤναο ἄο5. ᾿υβέσθθονόπθη γον θαυ 61 ὑσθρθη ὅν ΟΡ απηρ; τὴῖῦ (01 

ἘΠΠρ ον θπθ χὰ οἶπον ΒΟΠΗΒΟ δ {ν οὐν]ρ. ΠΘη 65. Πποῖθὺ νοι ἤππι, ἀαβ, 6. ἋῸΣ 

Ἐχβέροθονροπο 158 ἀπδον νἱοοη Βυϊάουη (Ἰὅπι. 8,99) ἀπ ΟΣ ἰδ ἄορ Ενβέροθονθπθ 

νοι ἤδη Τοίοι, δυΐ ἄαβ οὐ ἴῃ Δ]Π16πὶ ἄον Εγβίο βοὶ ((0]. 1,19} ἴῃ πὴ σγόπηθο αἴὸ 

βάμσο ΕἾἾΠΟ“ ((0]. 1..0.]ὺ. ΔΥΙΘ ον. ΒΪον ἄον Τνδίροθοσοιο ασθ γὸπ θη ΠΠοὔοιι 

ππᾶ αἴο Τοββοὶ ἄον ἨῦΠ6 Ἰῦξίο πα αἴ Αράτοθμο 1 ἀονΡ ᾿μ ΒΟ] ἴοποα. γαλᾶς ἴῃ 

ΤΙΠΘ ἐν] Ο]κοῖ ξ ἀπα ΤΠπγουνγθβ κοῖς, 580. ΜΡ σ᾽ 'πὶ ραηψ ΘΌΘΗΔΟΤ ΒΟ] θη ΠΡΟ 

πἀπᾶ ἀοπιβοῖθοα. Ναιποι, ἄον. οἴθον 46 Νάηοι ἰδ, ον} ἄἀον ἸΟνΒΕΡΘΡΟΡΘ πο. ν 1616} 

Ῥνπδον, ἴα (ἰοδε ἀπ απδάοη. ρον ρᾶϊοε παῦ, βοῖμθ ΜΠ ου]οπ. χὰὶ ννουάση, ἄδηη 

(ὑνῖν: βἰμα)., Ευθοι. Θοεξοα ππᾶ ΜΙ ον θυ, ΟἾιν., πνϑαη ὙΠ’ τὴ]ν τι Ἰοϊοπ, 5011] 0π 

τὶν ἀπο τΐξ ἴππὶ νου πον] ον ορᾶθα, τα πνθηπ σὶρ δυνά] θη, 50]16η τ 8010]} 

τηἶξ ἴθι Πουυβόπου (Ἰὕπι. 8, 0) απ αἱὸ ῖνῦ ἀ8. ΒΔ (68 ᾿Ρ Ιβόιου. (ΛΑ ἀδιι) ἂπ- 

βαρ Βαροπ, 850. ὑνουάθη, ννν ὅπ0} ἀδ8 05. ΤΠ πημ] [ΒΟ] 6ὴ ΔΒ]οροι. Εν 18} ον νυ 

ἀπᾶ ἀπθοξαπρθν ἴναϊρ; τγοροη βοίπον Ὑ οἰ πασηρ' πῆῦ ἄοπι Ἰιορὸβ (ἀοὐῦ ἀπὰ ἀν 

ΤΟ Ομ ἢ ἅδον Δ1105, αϊο τπὰ ἴπ βοίπου. ΜΙΟμΒΟ οἱ ἴῃ ἀθι"  ὁνΡοἰίσππρ' ΠΠΘΡΡΌθ ΟΝ 

ἰδὲ, απ αἴθ ΕΠΡῸΙ ἀπ τ ἀπ 8]1105. Ὡπᾶρο βἰπά Ἰζηρονῦα ἀπῇ Τ]Ι βου γον οιο. 

Τλοπμ φἴμτα δῦ 1166. πποΡρΌΡοι. (1 ον, 1, 51) πη 6688 ΚΚηῖς πα Ἠΐϊπιιοῖ ππὰ 

δα Ενάοη ἀπᾶ ππΐον ἄδυ Ἰρᾶθ υυἱρ 510 ἤναι Ὀθαροη ἀπα 166. ἁπηρο [)ΟἸΚΘΠΠ6Π, 

ἄαβ 1. Ομ". ἄον δνν δῦ, χὰν Τλινο (Τοὐθοβ. βοῖποβ δ αθονβκ (Ὀ}1], 2. τὸ Τὴ), 

90, «»ο Ῥ. Οστις αν χάριτι του κυρίου πνευματικῆς γνωσξως αξιωϑηι 

σπουδαιὼς τοῖς αγιοις ἀγγέλοις ταῦ λογικά ψυχὰς ἐκ τὴς κακιὰς πρὸς τὴι. αρετὴν 

καὶ ἐκ τὴς ἀγνοίᾳ πρὸς τὴ» αληϑειας ἐπιγνῶώσιν ουόμενοις συνυπουργειτῶ. 

Τῆῖοβο" ας ἄρβ γαίΐους ἰδὺ βομιῦπ τσὶ βοῖιν αἰ 10}. ΝΟΙάοτι, οὐ τηΐθ σΡΌΠΟΥ 

βορϑηβιοίομον ΜΠ ἀἴθβθη σοϊπεροη. Βοιαῦχ δα βρομία Ὁ παῦ, ονηθμηῦ. ὁ α10 

πο σοῦ απ ἀϊ6 ΕἸ Ίροη, αἴ6 Ετσοαμᾶο ἀὸν Δ ΔἸΙΡ]οῖῦ, πολὺ ὑνῶρο χὰ βοῖπ. 

γῶν τ Θοίίος ἩΠῚΡ ἀαχοῖ βοίπου Εν ἀἴοβα ᾿ὑρ του πῖββο θορν "θη. Πα, 501] 

πὰ ἄοη ον ρου, πἰονῦ ἀϊοβου. Βοροπ ψουθη πα] 66, βοπάθνη βίη 6611 ἀπ 

Ὑ͵ΘΟΠΒον ΠΟΥ ΡΌῦΘα.. ν ΤΟΥ ἄπνοϊι Θοἔξοβ ὅπαᾶο ροἰβέί ον. Εὐ]κοππ πα. κὸν ἀγα !ρ. 

ποράθη ἰθὺ, 5801] θη ΕπρΌΪη οἰδῖρ ΒΟ] θη". νγοιουτοι ἰόντος νγῖν [161 οἴπ118], 

ἀδθ᾽ χῖ" οππο (ἀοέξος απβᾶο πίοι χα βοϊοιον Ἰύν τουη 5 Ἰζοτατποη, βοίίαππ, ϑνΊον 10} 

ΜΠΠΠῸ 5ἰο}. ἀΐα ΕῊΡΘΙ ππδοιθη ἀπὶ αἴθ, ἀἴς ἀὰβ ΠΘθθη ΘΥΘΡΌΌΙ 50110ὁη. ΑἼΟ]. 5[6 

οἰπα οὐϑὲ ἄπροι (οΐθος απαᾶθ σαν Εν κοπηθηῖβ ἄον. (ἸΘΠοἰ πη πΐἶββθ ροαπρὶ ἀπᾶ Βο- 

Ἰοβγον πᾶη ὅποι ἴδ ΝΙοπβοίιοι, αἰ ποοῖν πππ παῖε οἰπᾶ, νρ]. οὔθπ: ,α16 Πρ; 

ἘπρῸ] ΘΥ ΠΠ]οὴ ἀπ5. θ6ὶ ἴμνοιι ΝΆΠΘΙ. ταΐὺ ΒΡ ΟΙΒΟΙΡΟΥ Ἐπ κοππίπῖβ" απ «ἴῃ ἀθιη Ὑ 6Υ- 

οἰδηδηῖβ ον ΒΡ ΜΠ] απρ; ἄοιν Οοθούο (ἰούίο5. τὶ πίθον ππ5 ἅϊα πο Προ ΜΙ ομἐθ. νοπὶ 

Βύβοῃ τἀπᾶ πππόμοι ἀπ8 οὔπα [μοἰἀθηβομα ". 50. ἔὀγοὶοῦ οΥ ἀη8. 860]} ον, ὉΠΒΟΙ" 

Ῥβαπᾶ πίονε σὰ γουρηάθοι, βοπᾶθυη σὰ ΜΌΠΟΠΟΡΗ ἀαπιῖθ. οἰοῖθ οἰἵνῖρ ααρ6ὶ 

αἰπα, 1 ἅϊ6. νονηϊη εἰροι βθοϊοι. δ ἄθπι Βὅβοι ΤᾺΣ ἀϊο Ταροηᾶ, αὰ8 ἀοΡ Τ]νν]Β80}- 

μοὶ ἐὰν αἴ Επκοπαξπῖα σὰ τοξίθα“, --- Εν Ἰ)οἸε ἀξεῖρὺ ἄοπ ΒΒ] θ᾽ βοῖπον οᾶς παπᾶ 

ἄνίϊοικε βοὶπ Βίοροὶ δαγαπέον πᾶ τγῖ8 οἷα ὕσοθον δ αύον, ἄδν Ποβουρὺ δῦ ππὶ β6ῖηὸ 

2 
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Ὁ5 



492 Ὗ. ἘΠΒΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

τϑϑϑϑο Ὅσοι -- ἐοοὶ ΘΝ Σὺ κῶν οὐ ρόδα ον} Νυβασιος, οὐνο τος οασϑο 

Ὡς ἈκοῦΣ μθ. μα. οι ὦ ἄμϑα δα οὐ μραθοο κ9 τρί οὐρᾶς, 

ΚΑΞΣς γον οὐ ας πολ κὸν ὍΝυοο,,. μοὶν θοὸν ἰγον. «ἡ οἰ δίβον μον μος 

δ. γ0} Δ οὶ: κὐϑσο οἱδὺ δ μὸν. αὐοΐγο, μαϑρο ἰξϑοῦ αϑν ο [Δα 15ο..Θ᾽ 

μΔἔ[’ι βααϑο ἰ'ϑωῦαα βα 35) εἰδροςο δ  γο τράας }0 Βαλας σᾶς 

᾿ο οδοἑ οἱ »ς μ5 ΟΝ ὦ (οἰο ἰμ9 ὦ κἱ τἰρίο ἅμ|90 ἰδ μβασϑο . ας ὅν 

μων "ο «μὰ ΘΝ Ὁ Οἱ σα θλο οδυσον ᾿ Βα τοΐνϑαϑο ιοαϑαΐν 

τοῦς ΟΩΘΑ οἱ τ ρϑδΣ αι οι οδοἱ τς μμὸ . 90. ἰλομνγο ββαρϑυγο {νοῦν 
ΟΝ ὙΨΨΎ ΘΟ «οὐ δὶ οὐομρο ΠΠ᾿. δια ὼ βλοΣ δ. λοδς, σοῖο βροϑο ὡο 

!ι5ὅ οοϑ αὐξδο 45. 1α.5) ας αϑροὶ Ορ5. δὸ) εδοὶ βαχιοο ,οοΐνοδι,, οοβϑο ας 
δ μο Νὰ5) καὶ ἰβὸ ἰββαϑν τἰϊδίθογ ὠοιοδνοὶγ ὡς βάροῦ μο. μα τμυΐο τ μυοῦ 

ἴβομδωο [κα νυϑ9}) νοἱ τω κὔνον5) ἰμραςς ἰὸν λοδο» οῦδαϑϑο ὁμδνα «θ9 5 ἰ)»} 

μος τιον» ομνυ «ἰκαῖδο ὁ δα, βοὰν, σον ἰλομθας τον ἀφϑϑι τὸς τβέθοας 
δε ὀμβν ΜΈ μοι θ0). οὐδὲ οιοδείο τιϑ ον βο ὀμον ἰδϑοόν δὰ ἰκαρο 

᾿ς αὐλοῦ τα δοῦν ο ἰδιδοῦβο μόδον, οὐρούδδονο τἰῶν 9) ΝΣ. 

“να ἐν ὁμαλιςα, ὁ ἀλλ} ΒΡ δὲ ὀμπν εἰναι οδβαο τϑοᾶ, ἰδαϑ δυῦαθ, 

Ξοοῦ μὸν, δὸς μυθοὶ, βοαυϑὺ ὥορϑ οἰπδ ἐ ἀϑορρ ἰαϑθο ϑομ αχοοὸ :ἰδιαιλαῦια, 

ϑ μϑα ἱ τρατο μ9 ονοῖμαν. «ἰίμθας λλοοδο ῥι95. ὦ δν9} εἰδδαδουίο 

«Ἀϑααθ γϑοο ωλοο ᾿Θουΐο τ κϑαοο μϑροο ἔδιροο ὕθϑοο αν ο Θἷο ἐῤμο 

ἰδοῖο θαι ἰδγαοῦ σοῖο Οὐοαϑ 9 οὐνν. οιαλαυυξον ὁμβαδ. τὰ ἰδδαλαϑ) 

Ξ φϑνξς, οἱ Ὁμοῦ ἰἔδβον ἰναχοοϑν δα να εκϑοίο «οἱ το. ας. Βομβοοῦο 

τϑῦ  υϑολο ρόμαϑ. οὗν [μι ὅμο ὁ μοσν δὰ .Α’ νον λθδαθ ϑοὶ -- - 

ἰϑμαν νοι 9) οϑὶ .}μἱν θα ἀϑν ἰμβοαὺ. οὐ σῷ μοὶ κοῦ. οἷο ι5. οἷ» 

«οἷς Μ᾿ Δ ὸμ. αὐοονςς ποιοδυΐ λάέαθο οἱ σοι βέέαοο . μβθορο μω .-- 

βυν φοοὶν οἷς ΜΕ ΊΝαλο ς βαας μν τοὶ τοὺς. δὲὲ Εδαδ. μι, οον μοςβ .τἱ 

οι αι ον νον δ. , μος μκὲ ἰμοαν ἰδώλορο ὑμὸ ροαϑὺ' .ἱ οὐ ραας 

ἡ κϑορθ θῶ ̓ ς ἐἰ ὀμϑὺ το εἰδϑοςα. ὁμδο ρα. κὸν εἶν. μοὶ [παν ααθο ὄμθ ΣβμαμαθοΣ 

Μδ ον μον ασλθο, ᾿ἰϑμαγο οιμον (οὐἱ {89 . μμμμάβθαθ ομϑ' οδυλοῦ οἱ (ϑοβλο 

τῶ βαδλς οἱ κϑοὶ . ἰδο ἂΘ ὁ Ἀ0) ἰεϑαϑ (ἷῶο ἰοοὶ νοὶ βωδϑ) [κα ἱ. μοὶ 

μαμαλο οἰου μας ὁμθ οικοοιδνν τῶν ον δι μοὶ μβϑοιο ἔβας ὁ μοὶ κϑ. ἰεβαθ ἰϑϑι 
ἰκμαν βυλὶν ἰϑοβλθιϑαν, , οἷς. Μεὶ ΩΝ ἸΝΑομν ουϑοις -οιοδ ΐ ββιλαθο οἱ θυθοι 

ὑϑαυο : ,οολα,ῥικτ ἰοιδαν ἰρθο ἰλακαθοῦ οὐ θῖν β οΈλυβοΣ ὥσμο «οιδο, ὀμδοὶ 
μαι ΘΟ, μ9 ὡο φροὶ» κῶν οῖν. : ςϑολαι ῥιϑος, [Ἰοϑο τοῦ τϑιοαα οἰρϑῦνο μὲθ οἷς 

οὶ Μείδν πο μκο εἰμ οι ἡ" ὧὦὐἱ οο᾽ βοαδον τολα υ δι 

ἰλχαλο ον οο τἰμεμα ββάλαλο αὐϑοο το δ ἑ ββμαθο οἱ δλϑοι κῶς. ἰμαλαλο.. οιοῦνὸν 

ϑομλν δαιμον μϑιγαιλο ἰομβοαα, μοὶ τ οῦοῦ οὔνοι λον, ὁ μραο ἰδ ὁ μμοὶ 
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πηπλἰϊ παρ θη βΌ 6, 11 ΟΡ Ζ τηθοϊχδθ. 5101} ἐσ ἰρθα πα νου Πα Ιάββο, οὐδὲ ον 
ἴπποπ ποῖ οἰπθι ᾿οὐχίθη ὙΠ ]]οὴ. Καμπᾶ, ἄαβ βοῖηο ΒΟΒΥ ΤΌ παύου ἀπάδιουπᾶθυ Α5- 
Ἰθ86 τἀπὶ δηροβίθοηρίοιυ ὐπαϊαιη, ον πῖοὲ ΟΡ ΠΠΟΠ]1ΟΙ ρο]οβοι βοῖ ΜΠ: 

«᾽. Ἐπιξητειτε λογοὺξ μου αδελφοι. καλὴν διάνοιαι. ἐξηγούμενοι τοῖς ἐχομένοις 

τουτοῦ τοῦ σχοπου του ἡμῖν» δ" ἀριϑμῶι τουτῶι τῶν εκατοναδὼν Ἀξιμένου. 
Ὦ. ἢ. βέπάϊον. πιοίηθ Βέθχο, Βνίαον, --- οὐ θοδυ  ναρὺ, αἴ τηϊῦ ἢππὶ ἀθηβθὶ θοη 

ΟἸαανοι ἀπῇ ἀἴθβο!ο ΠΟ θοπβυνοῖβο Ἰια]γθι ---, ὈΘΠΔ] ας, ἴῃ ἡγο]οῖου Αὐὰὸ χὶν ἄρον 
ἅ16 αἀγϑὶ ΔΠρΡοιποίποη ΕἰΡΙκοημ18586 465 {τ ρου Π]οΠ θη, ΙΧ υρου]οβοι παπᾶ ἄον ΠΤ αἰ 
ΒΌΒαμἀοΙ0 Βα θη, Ὑ7186 πΒ ΠΟ Ὁ] ]ρ’ ἀπά νου ΒΟ ]θὅθη πιηβιο ΑΒΓ ΒΓ προ η ὑγάτθη, 
ΜΊΘΥ 61 Βονγοῖδο, ΑἸΠΙορονίοπ πιπα (Δ 6] 16  πηπΐββο τν 1 118. ον Ναί οὗον ἃὰ5. ΔΟΙ 
ΒΟ γουροῦυδοιῦ πᾶ θθη. Δ ΘΩμ 1} ὁ5. 81105. Πορυ θη Πϑὺ τῷ (οὐξος. ἩΠ|ΠῸ, 
ἄδηπ οὐκδνν 68. ἴπ ραΐον (ἰδβίππππρ, οἷπὸ Ἡοομτηπί, Νοῖὰ, Κ΄ ο]χ, Οἤπθ πιοίπα 
Ὑονία χὰ νου ]βοιθα. οάδυ ἴπποι οἴπαπ ἔγοιπῆθπ σἴππι ἀπέθυχαϊοραμ, ν]θ]π] 6 }}1 61- 
Ἰδαξονὶ ἄα5, ἄδββοι ϑππ ἢν οὐ θὲ Πα νέ, 8116 ον ρθη, α16 Ὀθυοὶἐβ 510. ον 
Ἐοἰπποῖς ἄον ἤθο]ο πέμοτη, ἀπ πὶ Απξδμηρ' 468. ροιβέιρθι Ὁ ουβεϊηπῖββθα εἔθμθπ, 
πἀπ αἴ6 ἀαββο 06 Ζ2161 πάρι, τνῖο Ὧ88, νγἃ8 1 ΘΌΪΡΟΒί 11} Παῦθη, ἃ, 1κ. ἄδ8 ΔΟΓ 
Οθανασίοη. ᾿ΐο 16 100 Βάέχο πὶ ἀθη ὃ Οὀπξανίθα βἰπα α16 Ομ οἰσηπΐββο, ἀσσοι ἄϊ6 
τηδπ οἰπένι δε χὰν γο]]Π]τοπηπιθσιθι Ἰυ]κοπηΐηΐβ, αἴθ ππ8 ΓτἸβοιθη ἴῃ ἄϊθβοιη ΤΠ ἤθη 
415. οἷη. ΑΌΡ4 (νθυρ] θ᾽ οιβννο 156) νου] 6 θη. υνγα, }}15. α16. ΟΙ]οππηρ ἰκοπιπιὲ 8ἢ 
ἤσποιι Ταρο, (ον ΤΠ) 6} 841105 Ζ Π]6 αι ΡΒ θ θη 1δύ. 1 6πη 16π6 (6 (θη το πη) Ὀδάθιοη (Ὁ) 
αἴθ βοοιιβέθ 78} (1π ἀθὴ Δ οοπομίδροη), ἀπ Ῥροῖύδρ, δὰ ἀθπὶ ἀὸν θυ ροκτουχίρ, 
νγυτᾶο, οΥ δῦ οἷπ ΠΎΡΕΒ ἀἸ685085. βοομϑίοι ἄθομ, ὅπ ἄοπι αϊο Τὐνοηθα ἄθν Αὐ]οοῖὲ 
ΘἰὨἸκοσπιθη Ζπ} Ξροιθαπρ' Εἴη" αἴθ ΜΝ ἰὔνγοπ ππᾷ Δ αἴδθὰ ἀπ τὰν Ἐπ αἸοϊζαρ; Εἰ 
16, ἴθ 560118 Παρ ροθνθαῖθοῦ πα ῦθη πηι ἃτπῃ ΘΒ )αῦ τα] 0η, 8 ἀοπ 5ἷθ 1πὶ (16- 
᾿ιθτη 5 (ἃ, ἢ. Ἰῖον γον] πῆρ) νοῦ θυ ΤΠ] ΠΡ] ἀθ5. Τυσῦστηβ (ον 6] Ὁ 510}. ὁρμο] 
πη 415 Ππέθυρίαμη ἀον ΒΘ Πρ το α16 Θθοίθησα 8. σθυνόπποι πᾶῦοπ. ὨΘπη ἈΠῚ 
Βίδη Τὰρο ρἰθ 5. Κοῖπο δ΄ αἴβοθ πἀπὰ Υ αὔνγθι την, 1666 γ᾽ τουτὶ ἀπὶ γο]]ΠἸζοιητηθποι 
Ῥηπρείοη (ἀον Ὑ»κ 7, Τὸν, 36, 10) ἴὰ απαᾶθη. χὰ βϑίποηῃ ἔλθ χατγίϊοῖς, οπη ον 
ἔσο ρονγθβθη ἰδὺ ἴπὶ Δυ)οίξοι ἀπ ΛΝ δοΙθι, ἵπὶ Τήοθοη ((οὐξ65) ἀπ ἴπ ἄον Α5|τθβο, 
ἴπ ἔγίβομον Ἠοηθπηρ' ἀπᾶ ρ] αι ῖρον Ἐαυσα σ απρι, ἡγΘηη 6’ ρΘΙθαζιρὲ ψψογάθη απ 
ΘΌΒΟΟΡΌΘπ. ἰδὲ πα ἴθ ΟΡ. οἰ Πρ ΒΟ] ἤοπ δῦ, ἀοΓ ἀῃ8 δὰ5 Οπϑᾶθη τηϊῦ 50} ἸΘθοπ 
τηϑοῖθη Μ11. ΠῚπὶ ππᾷ ἄδπι Ψ αίον ππα ἄθπι (ἀοἰδύθ βαὶ Ἐπμησο ον] οι). ΑἸηθη, 

ΒΟΒΙαβ Ὧ65. Ἰζυσχθι ἸΚοπιπιθηΐαιβ σὰ ἄδη Οδπδανίθη 465 Επδρνίαβ. 

Κοχηπιοπίαρ χὰ ἄθπ 00 ἸΚαρί θη, αἴθ πὶ ἄθη Οδπίαχίθη ἔθ μϊοα, γοη οι βο] θη 
ταῦθα πᾶν Βαῦυδὶ, Ανὲ ἄθ8. ἸΚ]οβύθυβ δ ἀθππι ῬΘυρ 1χ]8, γονέα δέ, ἄθΡ ἀποῖ αἴ 

ἰυτῖρθη ἸΚαρι 6] οὐ νι, Παΐ. 

1. ἰ. 0 Χ. εἰ Χ. ἐστι γνῶσιν ουσιωδὴ εχεὶ ει δὲ κτιστης λογους τῶν κοσμῶν 
ἔχει δὶ δὲ ἀσώματος λογον» τῶν ἀσωμάτων ἔχει. : 

ΑἸὰ Επᾶο ον οὐβύθῃ ὑπὶ 10 {8} 106] νου κι νχέθη Οὐδηξανθ ΒΟΠ 16} ΟΥ γοη (ΟΣ. 
ΜΘπβομ μοῦ ΟΡ. ἴθ ἀθὲ Ὑ  εοϊπίραηρ ἀν Ναΐαρθη: οὐσθππ Ἰαίχὺ ὅ6ν ΕἼοϊΐαρ ον 
Ἐασοασίραηρ' Ο(Ἰν. δῦ, ἄδηπ βἰπα 4116 ἴῃ ΟἾν. ροβύου θθπθη οἷπ Β1ΠἃΔ βοίπθα Οὐ θ08 
οἷο. " (Κὰρ. 90). Αἴὴ ΒΟ] ἄθυ βοομβύθη (δα αν 18 ΒοησΊ ἢ} ΘΓ: ἡ 16 ΟΡ. 1π [658 
γεν ἄον Τυγβύρθθονδπο ρονοσᾶθηῃ δῦ, Σ᾽ γὸπ ἄθῃ Τοΐθη δυϊουβίδηα, 5ο υὶτα ον 
ἄοτὲ ἄον Βγδύρθθογθμ ππθοι νίθ]θη Βυαονπ". ΤῈ ἀπδρθῖι ΚΔΡΙΐ6] ποθ σ᾽ γοη 
ἅδον (οὐ δῖ: τὰ ον απο. πα ιν, ἀθι" ΟἸγβὺ δῦ, Ἰγοβι ὑχὺ 6 αἴθ νγοβθη! ]Π οΠ6 
Ἐχκοπηὐπῖβ. )Ὲ5. ρομ βόβοῃ ϊα Ατσίϑπον, αἷθ αἴθ (ἀοὐποῖῦ (65. βομπθ5 116}8}}- 
βούζοῃ ἀπᾷ ἰῃπ σαχὰ (65 οὔ ρ 8 τηϑοπθη, 516. σϑομεγ ρθη ᾿πσὸπ ΑΡΟυ χἐζ δὰ θη 
Αὐβάτνζοϊζοι ἀν ΒΟΒΣ ΙΝ, ἰπὰ ἄθπθι αἴ ἈΙΘΗΒΟ Ποῖ ἴῃ Ο6Ὶ τπιπῖο ροπιθὶπν 50, χὶ Β.. 
εἾοποι Τρ; Ἰκδηπί, πίοιιαπα, ποῖ ον βομτι ἡ] πη ἄπμ]]οπ 06 116, ἴθ ἄθποη 



434 ν΄. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕ, 

5οθὴ ΘΟ» ἰοουν (κα ομαϑ λαϑοιὶ ᾿αγαοῦ θοῦ μϑὶ ομο Ε1θονὲθ κὰϑ “ον 5 

δυάδι υνν εἰξμῳ δοο ἰκλδνααο ἰλομϑ μὰς ἰδϑο ἰοὺς θ᾽ ΟἹ ασοι : μϑῶδν ὁμνοὶς 

δ ἰδῶ μὰς αὐοον .ἰδδιγν νειν ἰδδαϑὺυ ἰδδαχρο ωοῦβνο μκόϑϑ ομϑο μα 

“οἱ [6 οὐρϑῶνς Νυΐ 15}} δνὶν εβροῦνου. μοὶγ νοΐ «}αγαον οὐ. «νν ᾿ϑ᾽ νοὶ τοῖος Με 
ἰβο ρα. χὰ. ᾿ἰϑίο τίοοι οἱυὶϑ δ. μροὶγ μοὶ οὐ μοῦϑ κῶς ψοὐ εἷεθ ἐς 

εοῖνς Με μϑαδου κῶς, Π|58΄ς γπϑς οἷα οἱ μα. ἰμ5 ᾿ϑίο τ»! γαϑ. Ἀὲ ιϑίο γβυϑ. μαοῖ- 

τροΐν νυΐο ἰδ λδς Νοο {55 γαϑὺ ομῖν  βϑῶν ὅν ο. οἱρααλο ἰδιδι μὰς αϑοι 5 

ἰλαθθοο διδὸν βμαλαραν. μὰς οἷς Νὺξ ολῦο οὐἱ ἰοῦ. ϑϑθλαα, ΝϑλδοΣ βοδν  ἕμο 
τοῦ μϑιϑὺ Κωμοο υϑδδο μὰϑ ϑοΐνονς, ὥοοι μᾶδδ. Ομᾶδϑον ἰδδαϑνο 

κοῦ νὁμοαθο οομοοῦ ἰδῶφαο ᾿ἰϑαϑο ᾿ς οομγεϑο ςϑοραθοθμθ οὐ ο Ἀ5.ο 

ιϑομδῶνς λον ἰκολμς γα, (οοΐν. ἰοομν δὸς μ) μυ ϑ 9 έϑμοο ΠΥ 

μν Ἐς σοὶ ον βόθυνον ουἱὐ μαας. [γν νοὶγ οἷς. Βυΐ ἰδϑδο ς ράας νὴ τοὶ }..ωῈ9 

βοαῖς " μᾶς 1ο μὰ ϑοβνοὺ οἷς. δὶ ἰδὲ ᾿ς, οι οοβ..}5. οιοδο ραας 

Δ Ρ ὁοΝ. (ϑοδοῦ ϑοθνοο, οἶα (ο αἱ ὡὰ5. ((ο ᾿ϑ|μο ἀᾧ οἰδυξβ «ϑομδυὶ; 

ομθο ἃς Νοόμλ ἰδδα ρὸν ως οο ῥο οοἹ ἀνο. ἰϑδωυλο μὲϑ τ ειϑομαιι οὶ 

λομβας δὴ ιλ3ο}. κου οἸδυξῶΣ οὗνοὶ ἰο οὔβοῦ κὔνο ᾧ δα οἱ ρος. 

μϑιβιο φομόλα ἀϑο ᾿ϑομαβθθ Ἰαλῦδτ οἷς .φαόθο οοο. [τ βασδϑν ἰδϑν 

λα. οομῦ τδαν υ 3) : ζϑομο οονξεῦ) ᾿ἰϑνα δ ὑδοὶ» ἰοῦ ϑ ϑοίο " ςς ϑοῦϑον 

ἰμὼ φροιο ἰπλσ, ϑοῆνο δο ὁμαθῦ Ἰαδος ς βοοΙ;Σ οισιοι ἰμν ἰπ Ὁ -οὐἩ 

" αααα " ὼ τῶ φῦ» οὦὐ ον τ μρα αν μας. οἱ μ.Θ οὐ. θοὸν .9 ομυϑῦ 

900" έλθο ἰόϑιαυν ἰκοαοο οἷν [ίδαϑοῦ ϑοὶ τ νϑαιοῦ ἰθιδαν ἡ οἰκο λεδῦο, Σ. ΝΕ ΤΙ 

ιαϑν» ἰδ οδοαλο ἰδῖλο ὁ μοοὶν. καθ) Δαν (αὐόμθ «ἐοὶ «ἰὸς δ Ολ5) 0.9 οἷν. 

Ἀβοῦοο ἰαρθοο.. ἱλ Ἰὰς ψομορϑῦ ἰδ, ο ὀμδ εθ δ -μβ ὀδιν, 

μα δὸ θιδο 15}Ὲ κἱ τ᾿ μβοδαλο δυο ὁμουθ ἤβϑο ΝΘ 5α 9} ̓ «ϑομαϑιβ οὐ θεοῖς, 

τ ἶϑο Ἡοννν Ὶ μα) «ον λαξρο ἴω μῳς οὐδδθϑο . ϑιδωῖ 5 9 λαυλϑὺ μοὶ 

ἰδμωυοῦ [μον ομθο αν ἐ5ὲ φῶνομν μραθλοο : ἐμ ὕδωσο υὐμπο Πα ρρραβαβ κοομῦ 

μοι ΝΣ βαϑγο κϑὺ δϑνο,ς, [κὼ9 ϑιοδ εν μοοΙ; οναλοῖ ἰβν 5 Ρ. ὦ ἀμ 

ὠ οὐ δοῦν ᾿νὅ) ὠμοὶ» ιϑοῦνο ὥραϑιθο ομαθν Ἰοδος9 οο " ομθοα, 

τ νομέϑαι ἔμγοι [κα λθμ᾿ ομα θυ ἐμὰ) οἷ. Νυΐ σοῖο μα. (ο ϑ4 οἱ ἰΙ5αᾶ 

λοϑοιο ἰθρϑαν βαϑι ο ἰλγο)ο ϑκΆϑυ ὑόν ὁμθ δ γον βββααν μαι. μ.ϑιον. μων 

Ναϑο οαυ ὁμδυίο : οὐδ ον  π οἱ σϑσο ὐοἹ [βοϑγο.. μα θΣ ορ5 δον ΝοΝ ρα 

μμοῖν ψοΐο . μα θῦ ὡλο βμοοῖν. οὗν, ς (539). ἰϑοο. ἰδρκοςοο, μον) βθια παι 

μου» «Ἰο μαοὸς οἷα. κ9 οἷο. μοὶ βϑήϑιο . μοοὶν οικαλοι ἰμααν 5. ὧν ΠΣ 

Μ δ μῦλϑο :γαλίδνο ομλλθ πὸ οὔδον μαθ ϑϑν μὲς, [9 0 .δαν μας. οβϑυ γ- 

ἐποδας οἷος ον Θλοο κεϑιϑαθο ἐθὸ :λαγαρ νοῦ) ας .οϑ μὸν ακααν 

τ ϑο ἐυϑγοῦ κα ῥογο ομϑ οοιϑο) ἰπάσνο : τοι ᾶϑ.9) κοοῦν5. οιλα ἠδ. αϑο Νωυλ ρος θοὸ 

ἰγον οιλος ἘΝ ροιο ἴοι) βμλβδοο Μ΄. μϑηδθο ἰδνϑδιρογο [βούλου ἔξ  θᾶϑο χαθὶ 
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γοῃ ἵππὶ ρουηρ ροτοᾶοθι νἡτᾶ, βηπ (5. αἶβὸ ἄθν Ομ νῖβὲ ἰδϑὺ --- ὑπ ὃν ἰδὺ 
αὶ] οι ἄδυ ΟἾν. τα 8116 ἀπάτη ΟΠνβοϊ νὸν ἴππὶ παν ΟΣ] ΔοΣ δα ἴππ; 1686 
Βοπρηπιμρ ΒΘ χοϊοΠποὺ αἷς Εἰηίραμπρ' ἄον πυγοὶ Ναύανοι ἴῃ οἶπον ῬΘγβοι, (ἀπ μαβὲ 
δα πα Δ]161 2} Ἰῃβοίδυ αἰ τῃθηβο ]Π!]0πὸ Ναΐαν ἄπροι ἄθπ 10, Οοἰδῦ ρ'6βϑ]ῦ 
πγογᾶορη ἰδὺ, 1 ἄα! 5ῖ8. βίοι ἅδον ρου ομοη Ναῖαν, ἃ, ἃ, ἀθη Πιορὸβ οὐν χὰ οἷπῈΥ 2οῦν 
Ξοβπδενίναο, ΝΙδομί, Απρούαπρ' οἷο, νου πᾶθ: οἴη ἴππὶ Ἰίθρθι σου ΟΡ ΘΠ. 8116 
Θομξἔχο ἄρον ὙΥ οἰβ]οῖ ἀπ ον Εὐϊτοπη πῖβ" ((0]. 2, 5) --τ ἄδπτι θοϑιεσὺ ον ὑγοβαπί- 
Ἰομ6 Ευ]τοπηξηῖβ, ρουδᾶθ 50 νἶθ ὅν αν τπᾶ ἀδν (οἶδ. 50 βέθῃ ρϑβοθυίθθθη: 
,»8,1165 τγᾶβ ἴον αΐον πα, παὸ ἅποὶῖ ἄον βόππ ἀπα πἰθηθηα οηπὺ θη Ὑ δέον 815 
ἄον βόα" {{πιο, 10, »5»). ,  οηπ ΟΥ (6. Βομῦρξον ἰδὺ" --- νρ]. ,.81105. 1δῦ ἀθτοι 1Πη 
βονόνάοη (08. 1,5) πη ἄθν αν βομϑν θ18. Ἰοῦσῦ ἀπ 50. ἃποῖ 1ο (08. ὅ, 11) 
ἀμα δαοῖ ἄον ϑομπ ΒΟ Ὑγἷο οὐ (9 0]ι. ὅ, 10) --- ,ἀδηῃ αῦὺ οὐ 45 Ὑογρυϊ πα ηῖ8 
ἄδ: Ὑ οἰἑοη“, λόγοι Ὀοχοιοιιποὺ ἅϊ6 ΕἸ τθηπέπιβ, ἴα Τιομσ, αἷθ 18 ἄστοι 45 οτέ 
τη ροίοῖ]ἐ νυϊνᾶ, νοὶ. ας Ὅ͵ονδθ, αἴθ 1οῖν σὰ ουιοῖν σϑυθᾶθῦ πᾶθο, βἱπᾶ (ἐοἰβὺ πᾶ 
Τιοῦθα" (908. 0, ἡ. ΟἿκ. ποειυσὲ 418 Ἐπ οππ πῖβ πα 416 Πθῆνα ἅδν δ ο᾽έθα. [16 
ἍΘΙΡ χα Ὀδχοϊοιποὶ 8116 βἰομέθασοι. πᾶ ροιβύροη Ναύσθοη, α16 ἴῃ ἄθῃ Ζοιίθη 
ΘΘΒΟΠΘ ΠΏ βἰπα ππᾶ 510} ἴπ ἰππθὴ οπυνιοίζοίη, (», Κομῦ ἀ16 Αὐ, ττῖο βῖο ρο- 
ΒΟ ΠΑ θη. πψατάοη πὰ ἱπππ16 } ΠΟΘΙ ΘΌΒΟΠΘΗ ΘΝ ΤΡ 6η ὉΠ Ὑ716 516 ουπθαθυῦ ΘΓΘη 
5016 ἴπ ἄοπι Εὐρο 415. ἄθπι Το] ἐν ἴῃνὸ γουβοϊθάθμοπ Δ οσκο. οὐ ΘηΠ ΟΣ 
Κῦνρουοβ ἰδῦ, μαὺ 8᾽ ἄδ8 ν ουὐβίμπαηϊβς (0Ρ κυ μβυ]οβθι Δ θβθπ" (ἃ. μι. ὑγθπ Θ᾽’ πιΔῸἢ 

βοίπου Θοὐν πος ομπο Ἰζὕνρου ἰβὺ, μαξ οὐ αἴθ Εἰ]καμίλ15. 8116} Ἰθποῦ γὸμ ἴΠπη Ρ6- 
ΒΟ θπθη Κὔν ρου]οβθι ὙΥ ὁβθὴ ἰπ Πσθη ΒΔ ΠΡ] 5βθη 818 ΠπΡῸ], Δ Θηβοιθη, ΠΤ δΙμοπ θη, 
ἘΠπ- τοππὶ ἄδ5 (οἰ πιηΐβ πτὸν Αὐὸ ἀστοὶ ἀπ ἀσγοι, τ δυηθη ΘΟ ὁβοιῦρίο Βϑθθη 
ἄθον ἴππι πᾶ βοῖπα ΘΟ βοιιθρίθ ππν' δἴπθ βὑϊοἰκνγοῖβο ΕἸ πη Π15. ΠΘἸκοιητηθη, 815 οἴποα 
,»Ηδιιοι 65 ΤιοθοηΒ΄, 0158 ἀουὺ ἅϊο γο]]]τουηπιοθιο ΤΡ] 8 Ἰοτητιῦ, ἘΠἔ’ ἀδρο ρθη 
ὑγοῖβ πἰοξ πᾶν τἀπὶ ἴπνο Ναῦαν ὑπᾶ ἴπνα Ονἄπαμροπ παπᾶ Αὐΐθη, βοπᾶθυῃ ΒΟρΡᾺ 
τπὶ 766 ΟΘἀδηουτρορτπρ' ἧὰ ἴμπθὰ ῬΒΘΒο 614. 

ἢ, ««“. Ος ἂν ϑεέληι τὴν νοὸς καταστασιν κατανοειν αποσπασθὼ την» ψυχὴν 

αὐτοῦ παντῶν διαλογισμῶν καὶ τοτὲ οψεται τὴν ψυχὴν αὐτου ὥσει σαπῴειρον ἡ ειδος 
του οὐυρώνου. χῶρις δ᾽ αἀπαϑειαὰς ποιξὲν τουτὸ αδυνατον δειταν δὲ τὴς τοῦ ϑέεου 
βοηϑειας ] του φῶτος χρειὰν αὐτὸν ενδυναμουντος αὐτῶι πληρουντος. 

16 βόβοι οὐδ οὐ νυ ἀβηΐδ, πϑππΐ δὲ πϑὸ} ἄθιη ουἸκθππθπάθα ΤῈ116 ΟἿ ἀϊδ σϑῃζθ 
6616 ψογηαπῖ (νου), τἀπὶ 518 νου ἤθη Τίουθη, αἴθ τὰν ἵπὶ Β]αΐα 1θῖγθπ, χὰ ἀπέθι- 
βομοίθπ. Τὴ Τδθαρπουη ὅν Κθο 16. χοῖρὺ οὗ, ΜΠ16 ΠΟΘΙ 516 βίθῃῦ ὑπ ὑχοζαὰ 516 
Ῥοναΐοι ἰδῦ, γθμη 516. 510}. γομ ἅδη Το ἀοηβομαίξοι βαθονῦ ἀπ χὰ Προ πυβρυϊπρ- 
Ἰοοη ΚΖ ακίδπα χυτοθῆνε. Ἐπ τοᾶοῦ χὰ θη ἨοΙΠρΘπ, αἷο ἴῃ ΟΣ 516 Εϊηῦαο 
ἴπ βϑθβίον βμ]αν Αυμιπξ οἷπ ἐπρθηπδιο5. Τιοῖγοθ ΕλΡθα πα νὸπ ἄθη ὁ μθἰτη- 
τΐθθοη ον ΒΘΟΙομγαΠ6. (γαληνὴ) ψίββοη. εν ἄθῃ Ζαβίαπα βϑῖπου μα ἴῃ 
ἴΏΡΟΣ ὈΠΘΌΒΒΡΓΘΟΒΠ ΟΠ πα ΜΟΙ δηϊιοῖν Βοιιϑιιθι 11], 501} αἴ6. 58618. δ Ζίθμθη, 8116 
Βορτπροη ἴῃ 5108} βομυγοίροη 8856, βιιθ τὴ Ὀῦβα (ἀθάδηκθη. δπη ὈΘκοπητηΐ δὲ 
βοίπο 5΄6616. ἴῃ ΠΡῸΣ Ἠφεν ΠομΙκοῖ ὁ υσῖθ οἰπθῃ ϑδρμὲν ἰπ ἅθΡ ἘΔΥθ6 ἄθ8 Ηἰπιπιοῖβ Ζὰ 

Βομϑαοι, Οἶπο οἷπο ϑραν νὸὰ ΠΏραμο ἀοὲ οἄθη]τοι οὔδν 800 ὨΒβη ΟΠ (ἀ οβἰα]έθη. 
Τθδπη οὐκοππΐ δὲ ἅϊθ βθ618 ἴπ 510} ππᾶ Ὑν16 Θσμδθθπ. 516 ἰδ νοὰ Ναῦαν, οἷπ "ΠΟΙΏΡ6] 
ἄοα [Δομέθβ ἅδον Τϊπἰ ἐδ. Ηἴοι ποπηΐ οὺ αἰ8βο 16 Ὑουπαηῖν ὶθᾶθν 58616. ΟΒθοπ 

Ἠϊαβ 65: γον ἄρῃ Ζαβίαπα ἄδθν Ὑουπαμ βομδποη Ὑ}1111 --α ἀπ [ἴθι βρυῖοιῦ δὲ νὸν 

Δουβο 6 η. γορηϊϊη! ρθη Ναΐασ : ,βϑῖπο 56618. ῥ᾽ ἴοι ἄθπι Ἠΐϊμη61“, Μ|ΡῚ 46} οἰρηθα 

ΚΚυβέβ ἀπ ἄθπι οἷσποι ὝΠ]οπ οἶπ αἷθ ἀπαϑεια ἀστοι αἴθ αμδᾶρ ἄθ8 (ἀοἰβ[θ8, 
ὅδ ἴππὶ αἴθ ϑίηπο ρϑιουομθη πα 8116 Πθραπρθῃ ἀπ (ἰοδαμίτθη, ἀϊ6 510} 1π 1ππὶ 

ΤΟρΡῸΠ οὗον νοὴ δαβοη οἰπανίηρθη, 1μπὶ πίον γον ἔθη βίη, Ὑγ88 οΥβῦ α16 ΕΟ ἸΔΠΡῸΡ 

ΤΙΘΗροα ἴπ ἄον Τροπᾶ ὑπ (6Ρ Εντοπηίηΐβ ἰδῦ, ϑππ πίοτηδηὰ αἴδβΡ Ποθοπ 

αἰπδᾶδθ ἐο Πα εἰρ πγοσάθη, Ἐπ παῦ ἀἴο Η11}6 Οοὐξοβ, αἴθ ἴππὶ ἀπτοῖι οἰ ρῖροβ απὰ 
δυἀβομέϊροβ ἀοθοῦ χὰ ἐο}1 πὰὶνᾶ, ἀὐέϊρ; δι Ὀυϊπρὸ ἴθπὶ δὰ5 ΕτΡαρπιοιι 488. πϑξρα 

ΑἸἰμπππάϊαπροπ ἃ, {. 68, ἃ. γΓ|ε8, σὰ ἀδμ!ηρθα, ῬΙΠ]ο]ορ.-ἰδέοτ. ΚΙ. Νὶ Ε, Βαπὰ 18... δά 

200" 



490 ψ. ἘΠΑΚΧΊΓΕΝΒΈΠΠ, 

9 αν μ}9 ἰδϑνορ ἰλοδο, μθν τιαλιοο ἰονὰν οι αεβοο ᾿ς. ὧδ Οἰδδαβοο ασυ ὁ 
Ῥεϑ ὦ ϑὸ οἱἷῃ [οἱ τοῶνς λον ββοιαῦν μουαοῦ οὖν. ἤδαλο «ωογαδαςτν ΟΟΙΣ ΟΟ᾽ 

307" ϑωαλϑ ἷς βοο ΝΣ ἰΝῶμο) ἰἰα κως ἃ οὖνο (μα ἐσλον. ὀδοὺς, ορν μροΣ ἔμ 

ιϑϑιδαοῦ οἱ οϑνγο τοι ἐμὶν ἰακαα ἃ ὀρι ἦομϑο 50. εἰν κ᾽ ομδϑα 

" οοϑιν Ἀὰς τορος ἱκὼ {|5. ωροίο τἰ τασα ροβλο οὐδ ᾿ϑὶ ἡ μυβμοΣ 
μμὶ βακαλ }!. μοίο οβδοῖνς, ὕλαν. ἰὼ. Νὰ γὸ τί μόδον. οἱ κᾶλα. 

ἰκϑοὶ βϑ. οδνν κτλ ἡ Βαχθοδοο [τα 9.500 [6 ον ϑοο ὧν ἰδ (αϑγ ἰϑομ ἰλαχοὶ, 
θμδαῦ ὦ ἂ ὥρβθο ἰῶρο ἀδαλθ ὠϑέϑδδοο ᾿ἶγια ὡὰϑ μαλς ἰδ, οἱ 

ἰβαλοὶ ὡ τονδὶ ἰον κυ ἴμδαςς 7 «ιοομοαιο ὧς, οὐξαο ἰδ λο ,οοιλολοῖϑο 
ομο ἱυμῦδμο μοβνο ὧν ἰἰοιδις οο βαθὺ τον ἰδ, λάθν ἰδδωομθ 
λα, τοῦ βοὴν τον [τα 9.5.6: ὁροασον,, ἰπκα μα λοο ἰμϑθιν το ἰξα ϑλϑϑο ὡο εϑῦνϑο 
οὔ» δ᾽ ὠσὶν ιϑοΐῦνο. θα ὡοο Μὲ μὰ μα. ἰἴλωο μιαϑις ὡὸ Ἰταλῶν οἷς : μδ39 

μμὸ νου μαϑοιιϑν νοἱ και ἢ ἰγον. Βκρο πιο ϑομοο σα» ἰθμα δα 
δ 5 χὰ. αὐῤο ον  μροοοο (δυ}5 ἰα.5,55) θᾶ ἰὼ οῦ..ο μοο 

«ὁ  μϑϑιν ολαχοὶ «βαϑλν δ᾽. Δ. λακϑ,5 ἰμὺ " βοῦς. κοὐ ὁμρῦνϑ) [κα α,κο 

βϑιαν λοις,  οΘ Σ υοασδοΣ ἰβααν νας. 5. βουδϑον οὶ. εἰδιανι οδοον Βοοῦ 
᾿λϑδο βοοῦ βοβνγ δ άθοι 1»ο.. ἰδιδθκοῦ ᾷς ὁοὶ βοιαν ἱ τ» οἰδανρο ΩΝ, 
ϑικαορα ἤνιρβο οἷς ΘΔ ταν δοὶ ΚΞ ὁ οοβνο ὁο Ὅσον ἰλαλροον ἰδυασα μΘο 
ἵνα. ο μο ΝΣ. μοο [|0 "Νϑας οοι ἰῥοιαυ :ἰκαϑ, «5.9. ομῶ οο αν . δον 

μο βαιμαθν οὐ (ϑλδο [ἰκκοὺ ἰθθσος, σον ἰλαμαϑο, μαθαν μαἢ οἰμοι, βαροαϑιϑν 
Ἀβραν. ἡ σ3οι ϑἰο υκ εἱ τ βααν  μϊ ὐοιοδιδιν [ λον» μα, τ ομβοανθθ, 

507" μοὶ ν οὐ κοῦ. λομα νοὶο τβρλ οοονδοΐν ἑομολ» κὐὐὰ βακλλα, 985) ωὧοο 

Ἰαναα δα ἰαιοάα ον. βαχϑὼ "δ᾽ . οὐδ ὁμδυ ἰδδϑϑοσ ἰσομ. μ91}} άλμσθο 

οἱ δ᾿ ιολϑοο ἰμο οἱαλλκδιοςν ἰοομν λαοὶ κι ϑὶ : μροϑιθν χὰ βλλέαθο . μένα ϑο 
98) οἷν βοΐ ,βαδν νμναρονο» οἱ ΠιαυλκαθοΣ ᾿λλαθο μον τ ηρυΐγ ἔθμαο αλα 
οἷο Ὁ ὡδὶ ὐμαν ΘοΙ} Ὡο] νοὶ τῶιϑο μμμᾶ αὐν οι : {Δ αλον θοοὶ καραθ ἐ) δ μο 
ἰϑομν γον νοῦ τῷ οἱαδὶϑ βμάβἥλο ὑλαϑον ἡ Μὲ . ᾿θμαγο ογου μπϑ ἴμϑαϑ Μὴ 

μα ἰβοο βόθοο.. ββοοδϑο ἰμ5 5. ἰδορο ἱμὰς ἐξ τὼ οἰδδϑς. Ἀδν λωΐίμαμο 

μμϑὺ οοδοὶ ᾿ϑβδος. οὐνα αο}τν ̓ ϑίο χὰ. ἰβυβαλο μον ο ἰδυδοσδδο Η [ἰαθκοΣ 

ὦ μαι οἱ ας να, μον νοΐ οἰμθο ομ ἐδ ααθο οἱομδς Αὔλλο 
μοὶ φοὶο «λϑμαγο Δα οοο κέσνοα ϑομὶ οὐνο, ἰδοῦ, οὐδος, βορος, ϑιαθεθο 

ϑμῆνϑαΣ ἰδϑδο ἰουδν Ἀν ἰδαυμαθν μὰς. σον. ββαῦνος, μοὶ φο 'οον "ὶ ων λα οθϑοῦ - 99) 

δ υο Ὡς (ιολϑο τ ἰοομν :οιμαλλαθος ἰο: 5) ἰϑονεθ μαῷ ὁμαῦς θαυ 

“ς ὦ οἷο. ον ἰλαν μκϑν ὁμο οἰνα αυἱγ βοανῶς μο μεῖς. βϑοιαλθν μᾶδοΣ βμοϑοῖμθο 

.}αγαο οοοὐ; ΠΡ ἘΟῚ ὀδν9.) ἴϑοα.,» οκοσυ ἀ5 59 ὠμδαυθοο ἴμβας ᾿αϑρο 

το 'δὰ μλ] ὠοιοδνδιν τ ομοαχον Νθϑασοο ὁμδοΐγ μων ἰλαϑογο ». μὴ νεἱο 
τὰς ἘΞ. ΞΕ ΟᾺΟΣ ἰοῦ ϑομ μν6θ ἴσοι ΠΠν. Ομ γβασλο οὶ} υοἷο θομ ας ραα. 
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Τήομέ, ἅδε ἴππ βἐΐκε ἀπ νὸν βοίμοιι ροἰβθροη Αὐρο 416 Πα] ΟΠ οἷ [ ἀπ ἀἶο χογ" 
ΤΙταθο ἀανοῖ αἴθ νουΠαοιίοι Ὑῦρο] γουβοποπομ, 5ὸ. ἀ4}5 6." ἴπιὶ 50] Πρ θὴ Τιολίο 
ὑνα ρον. 

8. «»..«΄ )ονίη αἴοβο ἀπαϑεία θοβίοϊρ παπᾶ ἀδβ αἴ ρΟ ]Οβοη. ΝΟ Π]Π απο 
ΤἹΠησοο παῦθη, αἷο ΠΟΥ ]οἱ ΒΟ ἐπα ΠΟ ]κοιῦοα νου θη. ἀπ θη δαρύθη, 516. {ἰύθι 65 
Οἶπὸ ΠΟΙ ἀομβ παῖ, τὸ }} δἷο βοιο ἀανοι {ν6] υγάσλοη ἡν10 ἢ (ον πθῦθ ἡ ΕἸ πὰ 
65. ἰκοῖα Οουομὺ οαἴθο --- ποῖρῦ ον πὶ Ἐ]ρομάθῃ. 

“ἱπαϑεια ἐστι, καταστασις γαληνη λογικὴ ψυχὴ εκ τὲ ταπεινότητος Ἀαὶ σωφρο- 

συνὴς συνεύτοσαι. 

Νοίμ, ἴπν ἸδυΠοΙοβοη, Βοβοββοπθῃ, 416 1πν ἴῃ ἄρῃ Θύραβοη ον Θ᾽ αν ππηθιον- 
βομν σαν ἀπ ἅ1ΠΠὸ5 Βομ ΠΟ. νου απ σπαθὶ πὰ βαϊαβομον. Ἠοομπηιο ὙῸ]]- 
Κοπποπὸ ποπηῦ, δύοἐβ νὴ] ἀον ΒΟ Πρὸ ζαθῦθμ (ον γουπ Γ ρ οι. Ξθοϊο πιο ΤΠ α]1ὸ 
απ Εοτπθ]οὐθο. νόπὶ ΒΟ θάνοι. ροχόσπου. ΟἸπθ αἰὸ Πομπιαΐ, αἴθ 5101} βο δὲ 
»Θέδαρ τᾶ Αβοθ' δομξοί ἀπ οἷπο ἄϊο ΠῸ Προ ἸΚθαβο οὶ, αἀἴ6. 5101}. πίοι μὰν 
γοπι Ἱπηράπρ πᾷ ΑἸΡΠοἷς ἔγθοθον Δ ΈΙΠον, Βοπᾶθτη ἅποὶ γὸπ 6" ὥραν βομεϊπα- 
Ἰομον ορυαρ ἕόρὴ ΠΕΠΠῸ, κάτ τπὰπ χὰ ἀἴθβου Β ΘΙ μοῦ νοὰ ἀθη ΠΟΙ ἀοΠβο πα  οπ, 
415. οἴποιι νον]ϑιροη ΑἸροΙα ἴῃ αἸοβοπι Πιοῦθα, πϊολῦ Κοιηπιθῃ, ὑπ χὰ ἸΘΠΘΙῚ 
Βοποπ βοπδποι πὶ Ὑ ΟΥθΟ ρΌπθη, ἀα5. ἀου" ΠΟΙ ποὶῦ χὰ 6} νἱρα, ποθ σοϊδηροῃ., 
»Ἰυδαβοὶ, αἰπθον ἄον ἩΘΙΠρίτοιυ, ἀσην οἾπο 510. Καμπ πἰοπιδηα ἄθπ Του ν ἴῃ Ἠθγχθη8- 
Ῥϑῖπποὶν βομιαποη" (Ποῦγ. 12,1}. 

4. |. «" Καταστασις τοῦ νοὺς ἔστιν υὑψὸος τῶν νοητῶν τῶι εἰδὲι τοῦ οὐράνου 

ομοιουμένον ὑπὲρ ὁ προβθευχὴς χαιρῶι τὸ τὴξ ἀγιᾶς τοιαῦος φῶς ἐχλαμπει. 
Ἐΐπς Εν αϊουαπρ χύπι γ᾽ Οὐ που Ποπάοη. θη 510} αἴθ σουοϊαϊ ίο Ψ ουηα ΠΕ, 

χὰ ἀϊοθον Ηὔὕπ, ἄσι ΝΟ που ἀ6Υ νου θουρθηθι ΝΑ] δι, ΠοΘμ ἴον 4116 βἴπη- 
ΤΙομοα. πα τ ϊοίγου, δα ροβονγαηροι μαΐ, ἄδην σοιῦ ὅπ ἢν Ὀοῖπὶ (Δοοῦ Ἃἀ5. 56 Πρὸ 
Τῆήοὺ ἄον Πυϊα αν χα ψυλαουθαλον. Θ0ΠρΡΊτοΙ δα, 

δ. 1. ν" Ο Χ. εστι βασιλευρ τη λογικὴς φυσξῶς ὁο5 ἐν τῆι ετόσει τὴν δυντ- 

μὲν τοῦ εἰδους του ἐπ᾿ αὐτῶι ἐν Ἰορδανὴην φανέντος κεκτηται. 
Ασα πἶον Κίμαριῦ ὧν σόροι ἴα, 416 ΟΠ. στη Ὀ]οθθη ΔΙΘμβοιθη πηϑόμοη, (ον 

ννἷο αἷο 1 δοροηδηπίθῃ (Θβα! έοπ 8118 νὸν ἀοὴ ἀπᾶθνθη χὰ ΠΟΠΘΡ Ὑγ6. δαβρθ- 20" 
βοπᾶον! ψονῆοῃ βοῖ. π᾿’ ΤΌτομ, ἀονβοῖθο Ναπο ᾿υοαοαΐοῦ ποῖ πἰος αἴθβοῖθο 
ΘΔΘΠ6! Ὄγομπ ἅπὸὶ ιν. πὶ ἘΤοΐβοῖ ρΌΒΘΙΌ νγουάοη ἰδὲ πππ βάαχοι βόλια ἀπῇ 
Κδπίρ σὰ νουᾶθη, 50 ὙᾺ} 65. ἀσο πον, 10 θοὶ δίοπιο ἀμ 8116η ἃπάγοπ, χὰ 
οἴποιι βοΥΪηροη ΠΙπρο (Ὁ). Απο 16πὸ γαΡ θη, νγ0}1 βία ἄδβ ον] ἀΡρΆΡοη, 
(Πδβαιθῖο παπᾶ Ξῦμπο ροπαππὺ ψ 88, εν 1. --οὶ ἀθθν ΟΠ, τσασᾶθ ἴῃ βοίπον ΜΙ Θηβομ οὐ 
ἄπτοι ἄθῃ ΠΟΙ] ρθη Οοἰδὺ σοβαιοῦ, ἀδπιῦ ὃν νοι Ναῦ θυ] 611)8 8π 1π ὅθ᾽ Ὑ τοί ηραπρ 
οἴη ϑοιαι υγίνο, ρ]οίομον 6. τηῖὸ ἄοπι δυνίρθῃ Βόμπο, ἸΚδπ δ᾽ ππὰ ΗΘ ἴῃ ΟἾΠΟΣ 
ὨΠΔΌΒΒΡΥ ΘΟ ΠΘμοΝ. οὐνίσοη Ὑ Θροἰπίρππρ, ΟἿ, δὲ ἀπο πΔΟῸῚ βοῖπονῦ ΔΙΘΠΒΟΒ ΠΟΙ͂ 
ἸΚδηΐρ ἅδον νουπϊπ ρθη σοᾶξαν Εναῦῦ ἄον Ηθυ βοποστηδοὶὺ (ἀθι' αὐ  ]Π]ολοπ Ναύαν) 
ἴῃ ἄον Νοτοϊπίρταρ, 1[)8}161 Ὑ, 2 ἢ. 50 ΒΒρῸ δ᾽ 5] δῦ: ἡτηοῖη ΤΆΘ10} δῦ πἱομῦ νῸὴ 

ἀϊοβον 610" (ὗοιι. 18, 56). Ταχοῖ αἷο Ὑ τείειριαις τἱῦ ἄοιῃ Τόσο ἰοὐέ, (ον Ππ 
Βἴοἢ οἰπίθ Ζὰ οἶποῦ Ῥουβοι ἄθ5. ΒΌΠΠΘΒ. ἴῃ βοίποπι δια 415 (Ἴν., ἀδτης. δὲ τοϊ 

ἄεπι Κύπιρ ἄον ἸΚϑπίρα ἴα ΓΟ 16 οἷν Κύπιρ ννἕτθ, μαῦ οὐ ἴῃ βϑίπϑι Ἀθη ΒΟ Ποῖ, 

Θθοα Κα ἤθμον απίο σοι Μαὐἐθυ] εἴθε 8ῃ, ἋἷΘ δρβοϊαΐο Νδομψ ΒοΙτοσησηθα ἀΌΓΟΙ , 

ἴα Τ ΘΒ τϊ ιο] απο ἄον ράμσοι τὲ ἀ68. (ἀοἰβίοϑ, Πὰ8 1ϑὲ δηροάοαίοῦ 1π ὅοΥ 
Οἰοβίαιε ἀδν 'Ταρα, ἅϊ6. οἷῃ νο]]οιηπηοποθ ΜΙ Κ]]6Π65. Δ  Θβθα (Ἰτϑῖπθ συ αῦν, Καὶπ 

ΟἸοᾶ οον ἹΚύτρου οι ]) δῦ, ἀπᾶ {061 1μπὶ ὅπ Φονᾶδῃ Θυβο θη. 50. Βρὲ δι} ον 
πξαΐοῦ: οοὐῦ ρἰρὺ ἄορι (ἀοἰδὺ πἰομὺ πϑοῖ θη Μαβο (0}. 8, 44) πα] ,ἀοΡ αίον 

Ποθὲ ἄθπ βομπ ππᾶ μαὺ ἰῃπὶ 81105 ἄθουρθθαη (10]ι. 8,55) ἀπ 88. βεῖπον. ΕἾ1]]8 

ΒΆΡοη ΜΡ 8116 ρΡΌΠποπιπιθῃ (008. 1,16) ππὰ τηῖν δῦ 8|1605. νοὶ Ὑ δῖον ΤΠ ρδυρ θθη. 
(κιο, 10, ε) τη δπ5 ἄθπι Μοίπί ρθη αἰτηταῦ ὃν πα ὙΓΠΓΡΔΒ ουοῖ Καπᾶ ὑπη“ (08. 10, 4). 

δά 



4238 , ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΚΟ, 

ὩΣ Ῥρο δο.. βοῦν 5 κὰν οἱαῦδλο ὧθο . ο215 ϑομ Ῥ τὴ Νδο. ἰρϑ. ϑϑυσο 

δ λο τρϑαξ Ὡς ἰᾶδα  ϑδιολοο ϑρο χὰ δον ῥοο νυϑὶ ῥο ὧς κι Ναὶ 

Ξοδ᾽. κϑομδο κν τὸ δ. ἀν οὐρὰ μγω κᾶν. λόθον., σῦν ἰλαβι ἡ αϑὶ σα. ̓ ϑαϑν 

ἰβοδο βυθοῦ Ναϑιο (βάμδθοΣ οἱοοῖν ᾿ς οἷς οἷδα ὁ Δαῦνλαροο ὀΐαιϑος ΟΣ ποιοῦ. 

εἰν κὉ νο βϑμο ας ἐὸ ἰδανρ ἔμας Δ «οἱ. οὐνα οὐ Μὲ λον ἐδοι» ναοῦ οοἱ 

λοι οὐ οἰδλας γλῶο λαβὸν Θρο ἢ Δαδςς ροϑν τ λο. "σοὶ. ϑιοδὶ μοὰ9 

βοδϑϑῦ ϑρϑο. οἷο. Βοὺν μα λαθος λα ϑλο βϑιοδδο Ἰὰς μας ὅδοοο μὴ ὁ ΒομΘ, 

βομὰθ το ἢ}, χα. μον ἰοῦ» ἰδιασοα ἔρος δος Θονλα.δ. ρατν 330 καλου μμω 

δυάδα αν νοὶ τραϑϑοο ρα δας, βαυϑυ Δυϑδὶ Ιυδοαϑ ἰμ4π. τῷ 

ὁμϑὺ οὐ δώ }} ἐλοδο, οῦϑὺ οοὶ ᾿κϑὺ μοον οὶ! ἰδραο ἰομβο οἱ» ἰδγοδδνο 

ἰδῶ. οκανθιμθ μόϑοο Ὡὸς κοι ὰς οι δ 58 ῤ βορὰ τρμας μὸ 

. Βομοοίο ἰδ ον τσ δ, ,5 εἰδϑλϑιν σον Ἰωυῦ :μαραϑνοο 9 Δ 5 

ομϑ καθ ῥο ςοόλον τἰδνας γμο ἰλαϑῶς, ἱδοώοβο {ρον τοὶ "55 ϑὲὸ "»- 69 

μοὶ γυΐο ἰδαύξϑον μγοϑαθιδν α ἐδωδς δοι { αλὅγο ἰλακας αι Οὐ)» ἔθμαο τίδος ἐν ἐξοδθ 
βϑαν ᾿δὉ οἰδυοβνθ ἡμγ μοοὶ οοὺ ἡμμθο βοοὶ ὡο ἰϑϑ ἡ ὧν οδμυὶ δος 
᾿ϑόθιο ιν μω βοακθ οὐ ἰδομκθ υ᾿λυβοὶ, βοαυϑ ἰσοβ ὦ ὦ δας 

ϑομβοασρ δι Ἰ μΑλοΣ ἢ ϑϑ δ [κα ῦ μι ο!ο βαα θῶ μον. ς,οοὐν. Νῶδοι 

οἷν. Θιραν μκ.5 (σοῦ μϑ βρόαας, μοὶ ἰδ, λαύδδαιϑοο αδαα "5 ἰβόομδας 

οὐ μων Βολϑον αῦρο ΕῚ νεὶ αἰ ιϑίνς ϑμα πύλας. ϑλο ϑίο 5 .ϑοπδα, 

ο τἰλοσξθνροῦο δα ὁ 5. δ μο Ἀν οὐδ αίο ασοαυ [1 {βοῦνωθο 

ἰλοῖ μ᾽ μϑοὶν νοὶ τβαύροας, ταῦσου πᾶ ἀϑοβ [καϑοι 0.5 μδϑα ὁ οοὶ ἴβονα «ϑϑμβ 

ΟἸ ξῖβοο {πᾶ μλον μοὶ ἰλοῦνον ο.5. 9 ἰγοβος δυΐξθας, αἷς Μὲς, βοιαλοι ᾿ασροὸς, διῤθο) 
208) μλ αν ἡ μὸ [ὸ ἰλοϊα,λο  .ϑϑνλαλο ομϑ» μμυ μος, Βα «δα ἢ" ον ἰγϑι) 

ἔμ ιϑἰο ῥμλθοὶ, βοὰν, κϑοὸ οὖν εἰμας Μλοο ἰγοὴ ᾿ϑνλοδιαλο ξχαθσλοδοῦ "Νβα ῤ 

1 ΟῚ ιϑοβα9 «Ὡς Μο φρο ϑρς 5) 85. οἷ. μβϑϑοο "νυ πω Βαϑου οιονυ 

μοα, οοιϑο οἰοδδυ ϑώμοα, ᾿ϑοβνο μόοο εἰδώλων ἰμοαθ να 15 Ἀγ ἴθοιςς 
ἰκα" 19 υὐδιϑϑοδς, τμνλδ ϑοῦν9) [Πα 0} ἔξρας, δλο ἐζυρρον κκα Μ9. τιν οἱ ΝΣ) 

θα δὼ ϑοβν9 ἰγοέλο υϑα λοι δοσο . οροςῦοο αϑϑο, βδυρρο !ο Ια 9 

ἐβούδυθο ὁρνοϑν [μα 55 185] φλῶνθος ζϑουεδαδν. κκλλθναῦοο οὐαλοο. Νοἰ μοὶ  ομλο ΟΣ 

ιϑοῦνο μό ν μας μοι κθοδιλῦσο, ««ϑομβοο ςοογασιν, λον, μῶὸ κ} 

οὐμδωὶ μον οδϑαθν μοὶ» μα}, ομο σα αν» Νυΐο οομαρϑαθῦνν »ἰ 

κϑοιθ μοὶ ἰγο) Ὅδυν εἴδλας γνῶ [καθ ἰγοροϑον τοὶ ἐλθὸν ὁμαὼ [μοι 9 ἰδ... 
δυο ἰϑῖνον 39. 0 9. οἷν ρολ49.. οΝ.}4.. }} ἐδυδοδον ϑϑοιθυ . -οιοριῦν δὸς 

Ὡϑν μοον χὰ. οδοδαν . 8 .ϑῦὺ μμοδϑ ἰβϑοῦ λον, οἷν. μο9  ἰαϑὸ δ ϑο 

δυο γον ἰδώγρθο ὼ οὖν. ἰραϑθοο βουνὸς, βοϑαο ᾿ϑϑυδοοο ΒΞ δο. 

αἰ όμδο 56 ,  βοον μοι Μοὶ αι δδανς, ἢ Ὁ μ «οοναλομοῦν» 

Ἀμοῦν ἱδϑο μθ ὀρ ΚρυΣΘΣ ηδαδ. Ἀδι βαιὸν ἰωΐ τῴλαν μ59 ομαθ 5.3} 
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Ααξ ἄϊο Αροβίοῖ, ἃϊο αἴ6 απαᾶο ἄος οἰβῦοβ δ ]νγοῖβα θπιρἤηρθη, βούσία οὲ 510} 
να ΤΟΌΡΙρο 1 Ζαπροι, ἀπ} ἢ ἀν Καπὶ 16 ρηχθ ΕἼΠΠ16 ποναν. ΝΊΟΝ ἀ1 ΟΟΥΡΠΟΙν 508) 

Ομ». οιαρῆμα ἱπ ἄορ Πλα ο ἄοη (ἰοϊδῦ, γῖθ α186 Ἰζοῦζον. τηϑῖποη, βομάονη. αὸ 

Φμβομ ποῖ, ννοπηρ οι ἀἴο ππΐο βοιιομ. ἴπὶ ΝΙαὐθου 010 ἐὰν οὐδ’ ν ΟΠ ΖορῸπ ΜᾺ}, 

0, σον: Πυρειοὸν εστι νους χαϑαρὺς ὁς. χαιρῶν προσευχὴ τὰς (ἰσϑητα πραγ- 

ματὰ ὧὅυ πρυσαγει. 

ΜΟΙ βοίπου ἀνὰ οὐκιἅσε ον ἀἰα Βοδοπέαηρ ἄον Τὸ πα που ρλππο ἵπὶ Α.. Ἴδι 4116- 

ΒΟνΊ50 8 ἐϊΡ ἀπ, ἄὰ τπθῃ 78 ἴῃ ον ποπθη οἱ} ΒΌΪΈΠα ἰδρῆξο σαπὶ (Δοὐ οβά οπδὺ 

ποις παρῖν Ὀνδιοιί. 16 Β που ρλππο, δὰθ ἀθσθὴ ὅπου ΟΠ] ρόνθοῖ σαν [90- 

βἰα ριηρ ἀπ σαπὶ ΠΟ ΡΓΘΙΒ ἄδν (Ἰουε μοὶ δαϊδυοῖρι, θοαοαθοῦ αἴθ τοῖπὸ Ψου πα, 

ἴδ ἰπὶ Θουθίβ βοΠοἰ πη πἰβνο]ουυν οἶδα... 5 1βὺ 1ῃπι πον ἄρον Το η]οῖν οἰ τῖρ;, 

ππππέουυοομου ἀθη βίίβου Πα (68 ΕἸΘΠΟΩΒ. ὙΘΥ 80 τηϊύ 1.0} ἀπὰ Ῥινοῖθ δα- 

βἰοῖσοη, ομπὸ ἀδθοὶ ἀἰθ βιοθθανου ΠΙπρο, αἴθ δἰ ἀπ θυ πο. ἀπ ΒΠΠἄον ον 
Τμιδὶ υγθοίζοη, ἀανϑηθυϊῃροπ; 4116ὸ Ανὲ ΒοθΒ αἰ ραπρ' ἀαροΙι τπαύον 0116. ΒΠΔ ον υμὰ 

οἰ 16. Εὐϊπποραπροὸπ {ΠῚ 56. ἤθστη. οἌοῦ ΒΠάθυν. ἀπ Ια θυ ΊΘ]]6πι. ἴΡοὶ ἰθὺ αἷρ 

ψοπαμ, ἀϊο ἀὰ5. Θὐὐ Ποῖ 6. Ξομαῦυ", ΒΟ] ιν ον ΠΟ ΒΟ. 

7. «ιν. Βν ταις ἀρεταῖς ἐν γενησυμεϑα τὴν ογδοηι ἡμερῶν εν δὲ τὴν γυῶώσει 

τηι εὐχάτη! ἡμιξρίι, 

Ἡ ον ΜΟΙ παρ! ον ἀϊο ΜΙ ΘΒΆΠᾶπον (Βύυχιίται ψευδωνυμοι) υτνὰ αἴο Ἰδπποπηΐδμοιν, 

ἄϊο οἷοι ψομηκοιαπιοπο ΕΘ ποῖ νοὰ ἄρῃ μοἸ Δοηβοιαίθοθ. ἀπᾶ νο]]κοππιποπο Ἰὸν- 

κοππέπϊβ βοθοι πἴοι ὈΟΠορθη, νὸὰ ἄραι Ὀύβοη. (οἰδβῦ ρούνοθοη, 185. βἰθῦ ἀγαν, 

ῬοΙ μστῈ οὐ 1 Ἐροῦσπάο ἄν ὙΥ̓Δμν]οῖῦ, ἩΘΠρο, ἃἴο ρόροι ἀπᾶνο οἷη πο]. Μία 

ἄον Αραθμῖο ὀρροῖοαῦ μαθοπ απ τι ΟοΠοίποπ (ἐν μυστηριῶι) ἴῃ ἀπ σ ρ] πον. νοὴ 

ΕΠΩΡΠΔταιροπ ποῖον. 1υυ]τοηπι 8. νοΠΠἸζοιηπιθη Βιπ πἀπᾶ 68. β6]Πρθη [ΠΟ 05. 4]}5 

ΤΙΝ οΡρἤδπα 5. ἄον θη ἩΘΠΙροη νον ποῖ βθποι 361 ρΊκοῖ} ἴτπὰ (Οἱ οἰνοῖο [ΟΠ πὰ Πρ γονάθῃ, 

νΐθ ρΟΒοΒνἸοθο. βθο]δ: (ἤα5 Ἰῦνθ6, ἀ5. ἄθῃ ἩΘΙΠΠροὴ ἴμη Τ ον κυϊτοπιμηῦ" ((00]. 1, 1), 

ΔΌΘΡ 56. μάθοι ὅα5. ἀσοῖ ἴῃ ἀἴοβον Ὑ 6] Ὁ (6. ΞΘ ΘΥ ]]ΟΠ]κοῖῦ ππα 65 απ 618. ηἱολὶ 

γΟ]ΠἸκοιηπιοι ΟΥ̓ μα] θα, .Ὲ5 δῦ πηχαῦρ] οι; ἴῃ ἄν ποῦ Ἴ οἱ, πχὸ 1 {Ππ806}}}}10}1- 208" 

Καὶξ ἀπᾶ Πανγα πο] θυ τοῦ ἱπὶ βο] ρθη ΤΟ θη. ΠΟΥ ΒΟῦ, Ἰκοιητηῦ ουβὺ αἴθ ΝΟ] οπάπῃρ' 

Τϊοϑο Ζοῖἐ ποππὲ ον ἄθῃ δοιίοη ὰρ' οὗδὲ θὰ. ουβίθι, 65 ἰβῦ ἀδὺ ποῦ Βοπηΐαι, 

ἄδη ἰκοῖη χχοίνου αὐ]ῦθ. Αἢ ἴππὰ νγοσθη 4116 θυ] ] Ἰο θα Θβο εἰ ἴθπ, αἰοιῦ ταῦ 

Ἠδπᾶρη, ἱπᾶθηι βἰο ἄᾳ8. ΕἸοἴβοι. ον Οϊπαθ ΦΡΙΘρθα πα 8116 45. 15.861 (οὐξο5" 

ὑχονᾶθα, πο ἴθποα Ταρο οἶνπθ ΝΟ απ 5 ππαθη σα}! νο]οπθὺ 5[ο ἢ. αἴ (Δ6- 
τϑομειρίκοῖν ἈἸΠ1ὸν Ψουπαπ θννοβοη, ἀανῖπ, ἀαβ 510 τηϊῦ σϑησουη ἀπρΟΒρ] θοποη Ἠονχοι 

ἄδν Οἰδιθο αι ρκοῖ! ἀἴθηου, δι οσάοα 816 ᾿τωρῦτον ἄραι θυ δον ἀομη εἰ; 

αἀπξουνγονέοα πη τηϊίβϑθ ἰπσοὰ Ηδυρη ὈΘΙτοημθα. πη θΓοΐβοη ἀπᾶ πη, ψὰ8. (10 

(ἰοθο  ρίκοῖ νουϊαπρέ, 50. γοΠΠκοτημΊθῃ, ΜΘ 65 (ἐδβομυῦρία. ἰπσθπὶ Βομῦρίον. πἀπα 

Μοΐβίο βοϊμι]αϊρ' βἰπᾷ, Πᾶππ Κοιπιπθπ 8116 Ὑ δε πα  νοβθα χὰ γΟ]]Π]το πη πον ππ- 

ἐν τ ρτοιον Εν]τοπα πῖβ, σὰ ἴπτον ΒΘ ΠΡ κοῦ οὐ. σὰ ἰΠ16} ()88], 
." Φιλημα νοὺς εὐτι νοημὰ χαλαστικον τοῦ πολέμον παϑους τὰ αἰσϑητὰ 

μνημονευον" πέρι τουτου λεγει ὁ σωτὴρ τοις μαϑηταις κατ τὴν ἀρετῶν οὖον μηδενικ 

ασπασησϑε. 
Ἐπ οὐἸἰνε ἅϊο ΒΟμΡ 5.6 116. (1λιο, 10,4) ἴπὶ ΗΠ ΠοΙς ἀπὲ ἀδ5 γον θουροπο [0008 

ἴα ἄδυ 5.Π| ΟἿ ἴβέθ), ἀδ5. δὲ ἱπι προ παῦ, ἘΠῚ ΚῸβ ἄορ ουπαμβῦ, ον θυ ηβ 1: 

τὴ Τα ίβοποη. βίοῖ δηκίαπηποτέ πἀπᾶ 56 δα ἄθμι ροἰδύρου Δθρ νοννν τ ἐβ. ΧῸΤ 

βορου Ηθιθοῦρο ὅ65 Τἠομίοβ μἰπάονε, δῦ οἷα ἰὕν Ομ ον πη Κομἐ ]Ἰολοι: (οάδηϊοο, 

ἄδν βἴοῃ τοῖξ ἤδη γοῦ ἅδη Πίμποποι ρονγθοκίθῃ Ἰὐυ]ππονππροι, ἄθη Τιοοϊζαπροι πη 

ἄση  ουβαομαηροι ὅον ΘΙ οΒ]ἶῦχο οἰ] ἴθι; ΟΣ ΜΠ ππ8 ἀΌΓΟΝ Δ]]ΟΡ]οἱ Απβοβ] ρα 

ἴῃ πηβγοιη ΒΟΠΠΟΙ]οα. ροἰβερου Παὰΐ δα πδίίοη, ἀλθ ΨΥ πϊομιῦ ἴῃ ἀον. ΠΟΥ ουΡο 

ἄδν Ξϑοϊοῃνυμο θη ουβομιηβοῖς ἄθν ΞΟΠ ρ τοὶ! σου μηθη.. νὰ ΟΡΙππονῦ πΠ8. ἃ 

8ὅα5 1] ΒοΠ6 Ὁ, ἀαιηῖν θυ γουῆηβέονία Βίμῃ 510}} ὅπ ὁ5. ΕἸΔΠΊΙΠΟΤΡῚ ὉΠΩ 5. ὙὙ16 οἶπο 



4830 Μ΄. ἘΠΑΝΙΚΈΝΒΕΙΕ, 

γῦϑοο δ 5) οοὺ ᾿Λϑιο; ὁμα ἰδώλαυ μϑ. βόνδοοο ἐς ας κῶν λοθοο ΠΤ ΕΣῚ 

ἰ μὸ} δά5. μο τεἰδυνοῦ δγρο λαξι οὐ ὼ μοδὰγ ἱκαυ ᾿Βχς λροαθς ὃ. 

ἀἀϑα. τομ5] εἰβλας δῶ ᾶ3: ἰγοιθνϑο. χῶν οοἱ ΝΟ ἢ} ἰλαόθαϑ ΙΝ ν οϑομϑῦ 

μοὶ κῶς ον δυ. υὐϑιοθοκο φοᾶρν ἰναδολο ἰάϑλ οἷο τροὺς Θρδοο Ιωϑϑ 

ἰαὰ. {19 ὁμδωΐν υοἱν Ροαθ αν. }4 1 ἢ ἰἰλνασον μυυϑοίθυ . οιοροῶννςι δῶν, κοοΣ Θ᾽ 

βοῦῖς λῶν δγμβοῦ βϑᾶδοο ἰϑιλν ον ον ας μασϑο ἰϑαλλθν υλδμο Θοδα Ἀν. 39) 

μ) αὐυϊθῖο κα) Δαν ἰθοιαῦν ολλυ ὡο «ὐοον δ δ, κϑοῦὶ ταν. ραδνο [μοι 
:αϑου ὼς] ὁμδω Νο ἰδδανς ὡοὶ ᾿ὔϑ. καϑ οουϊϑηο 'θ "ον ᾿ϑημ9 ομβϑ 

Ιϑϑιλαο τἰλομεο 'κ907) οὐ μ΄ς ἰλμϑαοο ἡ ἰδ. .μὼ5 αδων ᾿ϑλλδο 

«ϑοῦϑὺ νοὶ Νῶδο βαϑ) ον οἱ Ναὶ) ως Ν ῥοον νι «Ὁ ΜΙ ἰϑιαδὼν 

μον 1ϑὶ ἰϑήοι τὸς δος, κοοα ῥοο ̓ πααυο ἰδ ὅο μμοὶ ἰδϑον ταῦ ιϑμοὶ 

τοῦ σον ς ὀιγαθιᾶς ὁ ἰαλον (μαχϑ β.λλϑ ὀῆδαν ρῶν οἹ μαϑν ἰοῦ υβμκοΣ δον «υυοῦ 

ἰδγμο ὁ ὡς ᾿ϑαϑθοῦ τα ἰπαάα.ν ,οοὐλοΣ ἰδαύδϑιαλδος ς5} πο ὀϊδδου 

θλ1θ δρον οδμυ »μο ὡο ιϑοΐν, ᾿ϑλροθοο ἰγεῴο θοῦ κϑ. ἰδαλϑὶν ἰμδαθο υὐδοΐ; 

ἰουὲο ἰαθῦν κὸν σοὶ Ῥμὼνς, ἰδραδλο Μὸ μὰ9 ὡὸ ἐὰν ἐβμβαϑο μὰς. ἰδδαυο μων 
μϑὶ Ιβϑλαυὸς ιοοὺν. μϑιαθοο. ὀιπξο ἄρας. ἰα 5 ϑομϑῶν ον :ἰδωγαθϑ.ν Ιαὰ 5 

ΝαλυΣ [κου τῆῦμο ἰροαρο λαϑὸν, ἐΠ δναθον μῤθιμ μδὰ ζοοῖν. ἈαροΣ το τλαχθο 

[Παρ ϑαιῖος, ὀΐος ᾿ϑιλυθοο ᾿ξϑνδον τ βαθς {17} [παϑαυαν μαυίο ρὲ ως, μα Ὲ5 

ἰοιδδν ὁμοϑαϑαν ἰϑν.9. ἰμραδ» λαῦ. μευΐ αϑο155 ἴϑμαο ᾿ς 1639 λα δυϑιϑ ἔς9} ἰδ. 

ἐν «1αὰρ Ἰαάαω «ϑοβνοο, ον ς [κι δ» οδαιϑυ δδο αϑῦ 60. ὙΠΟ. ϑοδοὶ 
ἐῤθοος. ὡς ϑλλο ομϑν. ὥϑου κοδον (δὰ ἰαθῶνο, ἔφοδον ἰγοι ϑίο μὰς δ υὐοἘ . Ὁ 

ὔϑασο ἰϑΣ δα Σ ρασο βοομ 9. «Σ. κἄδνοῦ ἰδαλθ ὁ ῳβᾶσυ 

εμαξιϑαδι, κλλϑαθο ἢ} [819 οἱ (53.5.95. .ϑοιλοὺ. μον αὐϑι; ἰγοα ϑῖο 159] 

ζου" γοομν »»- μ᾽ 9 αὐ ΝΑαλβαὶ ᾿ς. δ ο α) ον 9» μαϑί πῶς ἰοον τοί 

μϑ ὁ μοὶγ τον ἰγοιο . ὑδϑρο ϑοΐνοῦ βαυξθ ἤοομ θρον. μὲ ἁδὺ. Β5}} τον 

«9; 'ϑϑο μὰ5 οὐϑονν υλ θιοον «ϑίο μκι595 .ο}} ὰ. το αϑδί δ, μ9 σϑνςς οἱ 

ῶϑο υμῶο υοαβααιο οοαςς ὃ ἰδα ῤαθν μϑιο μϑοΐὶ» οο, τἰοδα) ομοσαϑον ἰϑν9 

ϑομδυὶν ἰθα λο ̓ ϑίρνο μαχο μῥθδος, (οοβνονς, ον». [κὸν λιὰϑ μα ἐν οιδανϑ δϑο 
εομου» αυοὺ ἐμ ὦ ας. σας, ρϑμαοο “ΑΝ 5 «οὐ» τα ὧν μὰ Ιβπᾶαυ 

εϑοῆβδϑ ὑάβῦν οοὐ τ ον μοοὶ. οιοδυΐ βλλλάθον ὅμοιο» ἰϑϑο . μραϑν ὰῦ μα 

“οι χα. βμοοιν . μοὶ μὰς δας Ὑ]. οοὴ μ᾿ ϑύθοὶ κὐ ον οἰάϑοο κου 

" Δ. μόν ἰβνοογ οοῖς. Θὐὴο τλν ΟἹ ολακο,ς ἰμῦο 9. ϑυοῦ ὡθὲ 99) 

ϑαλθο ρὲ αΝδο ὑλλϑν . αὐοὶ κὰν (106. νοδ.9}) ὁμαν αϑν ὑδοὶ μϑήοιο .αϑέθδ 

ειϑο τοῦλοο ἱμὰς ᾿ουοΣ ὡ εἰδοΣ οὐδ μας μι δάσος, Μν ομθο . οοἱ γο  Δ9} 99] 

Οϑ οἱ ολαλοναις, κδιδικθοο οἷν, αϑαϑϑο ὁμιλῶν α 9 ὁο) ἰμυ ὁ .9. ὸ ἴθι; δ.9 βορῦνο 

λυοδιθυ μοὶ ἔγῶ δὰ λοοο,, ἰΝϑον 5.9. οἱ ἰδαβαδὶ «1:55. οἱ τἰμεο 55. οἱ ας 

᾿ϑθβ ας οὐ οιδιοος Οὐ ΘΟ» ᾿αοῦ ὡὸν [(α,.9.Ὁ βὼ οὐνο βάθρα. σον 
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ἩΪΠ16 οὔον οἷη Ηϊπάονηϊβ πὶ δα 81 ξ.  Τ) 5181} ΒΡτ Διο ἄθυ ΗΟΥ Ζὰ ἄδη «Πἰἰπρονη: 

δαῦ ἄοπι Ἄρα ὅον ΤΡΌΠΟΝ 5011} 181: πἰθηιδπᾶθη ουβθη" ἃ, ῃ, δὰ ΠΏΒΡοΩ ὙΥἀμᾶο] 
δαρονδηας, ἀν] 50116π πίο ῦ | ἴῃ 1600. Βο]οιοη (ἀϑαδηίζου. πδομμδηροῃ, ἀϊο ἀη8. Δα 2 οοΣ 
ἀηβτοπι  6ρο πἰπᾶθυπ πα ᾿οῖπι (ἀοοῦ πὰ8 θοΙ μάθη 5ὺ ἀδβ ἀπδῦθ  θυπαη Ὁ ἀπὶ ᾿ 
ἀδ5 Ξομπαπθη ἀο5. ΓἸοέοβ Ἰκοπηπηξ. 

θ. ον. δ πιδὴ ἴῃ αἰ οβθπη ΚαμιρΙο βἰορὺ ἀπ τοδα! 0} ταᾶπ ππξον]οσι 
βαρὺ ον ἴπὶ ΕΟ]ρομ θη: 

Ο ϑυμοφ ὁ καλὸς εὐτι δυνᾶμις ψυχὴ τῶν κακῶν διαλογιόμων χαταργητιχὴ ὁ δὲ 

μιαροὺς ὕυμος δυναμις ψυχῆς νοσηλευουσις τῶν ορϑων διαλογισμῶν φῦϑαρτικη). 

ΝΔΟΝ 811ὁπὰ ἄνουν οὐδ 65. ἅτοὶ Ἰζνϑτνο ον Ξθοϊο, ὥοση, Βορίονᾶθ, Τ)οη]τνον- 
τηῦροη. Ὅομπ πη, ΒΘ] Θνῦ ἀπ8 αἴοβον Ὑαΐον, (6 6616. π80}} Τπσοι πϑυ ΡΠ οον 
1Βν γοι ἄοτα Βοῦρίον ρορθθοποη Κι θη, ν ν]εῦ, ἀᾶπῃ ἰδὺ δ8. ἀδν νουθρο ΠΟ 
μοί βαππο ἄοτη ἴπ ἀπη8, ΔΘ 8116 βοι] πηπιθη, δὰ! ἄθπὶ ᾿αροηαρίαα σὰν Ὑ ]]θπάπηρ 
παρ] θα. (ϑἰδηΐζοι κουβεῦτε τἀπὶ βἰθ νὸν ἀοὰ ἄὺπρὸ 10Γ Ὑ Θυπαπ ἱπὶ 1 πα 
ἄοβ. ἘνΙθάοπβ γουβο ιν πᾶσῃ 1ἅβύ, Παρδροη ἀ6Υ 50} ἢ Π16116 ζονπ νου Ναίασ ππὰ 
Οτάπυμρ: ἰδὲ αἴο ΚΡΑΡΕ οἶμον ἂπ ἄπ 1 οἰ ἀομβοπδῆζοη ἄθ5 ΨοΡρ Πρ] Ο Ποῦ Εν δη]τοι 
ἤροῖδ, ὅἴο Εν 5ἴθ (1 ποι ]βοιον (160) καρ! ραρθη θη ΝἝομβίθη πᾷ αἴθ σϑοιοι 
ἀπᾷ παξανρουηηέβοι (ἀοὔδυηϊτοθ, ἄθροῃ Ζ16] 65 ἰβῦ, (θη ΜΘηβοθη. δὰ ἄοηι Ἰαροηᾶ- 
όσα ἴπὶ Ἠα]έοι ἅο8 (ἰοποέχοβ 405 Ηοντη κατ πὶ νβ.βομοη Βαμα σὰ Ὀσίηροη χογϑεῦτε, 
ὧο χορνϑίῦτε πηπδί οι Ἡϊχο αἴο παι τ] ΐοα. ΝΥ ἄσηιθ τὰ ππ8 Δαν “416. Βοι]δοιίο 
ΜΙβομαπρ (ἀϊ ἀκρασιω) ἀπᾶ ἄϊα. Ὑουνγοβαηρββίοβ πὰ ἹζόΡΡοΥ, 

10. «»' ψ. Κυὼν τοῦ ϑέου νομοῦ ξστι νοῦς οθατικοθ ξηλου κινησει παντας 

τους κακους λογιόμους αποσοόβων. 

Ἐπ κΙὅσαηρ Οἴ168 ΘΟΒΥ  δαβαπναοῖτα Εἰ ἀπβυοπ ἸΥ̓αμ6], ἘπἔὋ; τα μπδ ἀΠΒ ἀπβονο 
Οοἄδηϊχτου τοῦ ἄσπι Βὔβου κὰ ᾿ἴϊΐθη ἀπ χὰ δοιθη, ἀαβ ποὺ οὔνγα ἀἷο Ὑ Ό]16 
τπδνὸ Γἠμηππον κοργοίβοι απ δὰ τιπβ Π16 ένα μθαθ ραβθὲ: [6 βἰ πᾶ βίθπηπιο Ἠαπᾶρ 
ἄϊο πἰομὲ Ὀ6]]16ὰ Ἰεδπποι" (865. δύ, 10). δο. βαρῦ ἀν Πα πρίτηϑπη 5815 ΑΥ ποῦ, 
Ι χὰ 150Π|}0 881: οἴοῖν υἷα πθαύο Ὧ85 Ηδαρὺ ἄον Ἠσπᾶθ γαήδεν (Π ὅδιι. Β΄ ὃ ἃ. 209" 
ἴοι δέοι ἴπὶ Ὑ ουκαιιρέο ροροπ πᾶ, Π 68. πποῖιῦ Εὐπαρ ὶαβ ἴθ: τη ἀ6Γ ΑἸΙΟρονῖο: 
ἴδ981}} ᾶπη τηᾶπ δ ῖ ἴα βοιδποιο Ὑ ρμαη]ὺ -- ἃ. ἢ. Ὑγ16 βέοί5, ἅ18 γε  πβεῖσα 
Νίαξυν ἴῃ ἀπ8 --᾿ οἴποη Υ Δο παπᾶ ἄος. (ἰοβοῦχοθ πόηπθη, 101] εἴ Ῥνοβὑϊ!ρ' ἀἷο 
Θἴηπο πηᾶ αἰθ ποίατροιηΐβοη Θ᾽ ἀδηίζοι. οννδομῦ; ἄσνοῖν ἰῃροη πα  ν]Π]ὁΠοη ΕΠ 
ΨΟΡΒΟΒοπ οὶ; βἷο Ὀῦδο ϑδαθον απ τοϊβοπᾶς ΜΝ ὅ16, ἃ. ἢ. ἀηπιοπίβονιο Οοἄδηίτοη, αἷο 
5ἰοὐβ ἴῃ αἴθ ροϊδεϊρο Ηδναο ἃ, ᾿ι. αἴο ὙΥ δοϊιβαιη τοῦ, οἰ σοι. ἡγο]] οι. ᾿ 

11. «᾽ν Κυὼν τῶν του ΧΑ, προβάτων εὅτι νους ἐργατῆς κατὰ πιντῶν τῶν 

βλαβερὼ» διαλογισμῶν υλαχτῶν,. 

Πούβοῖθο Θοάδηϊκο. Οὔοη βαρίο οὐ γὸη δι βοιμδϑαθηῆθη ΟΡ, ἄδβ 516 
Κυαθε ἰπτον Πίος ἄϊο ἨδνδηἸτοπιπιοπθη βοῖοπ ἤΌσπὸ που ες πη εἰ κὰν πἰομὶ 
ἴῃ 16 ΝΕΠ6 ἄον Ηϊνᾶδ πουδηϊζοιηπηθη 18. ΤΟΣ βαρὺ ΘΓ γὸμ (ον ἘΤΉΥΝΝ ΠΤ 

δἷ6 ΟΠῈ ἀπ ἀπρτοὶο; 5βῖ6 ἰδὲ θοῦ ποῦν κὰ βοινγϑο 56. σὰ ΨΟΙ]ΆρΡΘΠ, ΣΈ Ὶ 516 

ποθὴ πἰομὲ ἱπ τοίποπι Ξοιδιθη ἐλ πρ ρονγογᾶθηῃ ἰδ, α16 Ποῖπᾶθ νοπ ἔθτπὸ Ζὰ 56 Π0Π 

τἀπᾶ χὰ νου]ασθη. 516 βιοιῦ 516. δυβῦ, ὙΥῸΠῚ Βῖ0 Ῥοπιθυῖςῦ, ἀαβ 516 56 ἴῃ ἄον ΤΙΘθπηρ' 

ἅον Τυδιιτηϊρίκοῖ πἰπᾶθτη ἀπὰ ἴπρΡὸ Θδιμηλ]αηρ' Ἰνοῖαι ἀοροῦ, θοῖπη ὐπααίαλη, Βαμα 

(οἰ οοαϊοηδίθ, θοῖμι ΝΘ Ἰοτοπ βὐὔσθη, Τ)6518}}) ποππξ 61" 518. 00]. οἷπθ δι. 6 ηο 

(ΔβἸκο ἴβοι (166), πἰομῦ οἴ βοπδαπᾶο Ψονππηϊ, α16 θη ἸοΙμα βοιοπ νὸπ [θυ πὸ 

νου]αρέ. Ἐτδὺ ἡγοηη 56 16 Βοὶπᾶο Ὀαπιονκῦ, ἀαβ 5ἷο 58 σομ (γ᾽ βοἰβέϊρϑη ΤΠοθιιηρ; 

τὰ (οβοῖχα (αν. ΑὈπαῖίοι, 011} δἰ βἷα πὶ Ἰπτοπὶ πᾶυ  υ]]οἸου ΕΥΡΟΥ ἅτ: 516. σρο ἢ 

δα απ Κἰπηρθ απ Ἰνοῖοῦ, Ὀυπρ 510. ΖῈΠῚ γγοΐσοι. πη ἰνοῦοῦ, Ἰαρὺ 516 ἴῃ ἤϊα 

ῬΙΠαοΙῈ παπᾶ θούος, Ἀὲ5 βῖο, ββανς ἰὼ (ἰοῦ, 516 νυ] γου]αρῦ ἀπ ψαπῃ Βνοάοῃ Ἰτοπημηΐ. 



ῆς 
452 ν΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΩΗ, 

ἰον»; Ἂς ὐἶγ Βοος, ἰκάλμ βκὅα.9}5 ἰδγδαθο αὔμϑν σοῦ μα α9 ῥὸ οἷν. ο,ϑοϑϑο ἔθ; 

ὑδῶσο υΠ μοο γεῤο ϑιαλόσο ''ῇμοο. ἀδοὸ ἰμὸ βμι.5 ομυλϑ «ϑομθϑ λλϑςν, οἷ. αϑαϑϑο 

ΘΙκογεδου. Κραδιλλν μὰν. ἰλαν, αοο μοο ογμόδο τοῖν πα δ. βορδνςν Ββοο Θϑ.)9 

21τοῦ μή. α., μιοὶν . μβὸ}} ἐκ Ὑἰὐνο μασδογ οδκας το ναοςσ υα 9.9 . ὁδὶ μὸν 

ἀο τ1ῖϑ μαιλθ ἐο ἀο ὅϊα δ ἃ τχϑ σϑιθὶ βαχοα ὅρο ἐϊογρλο δ χίλι λι βόνϑϑϑ 
κα ἱ . ἰόν ων Θ ὸ κυλοθδ θοῦ καρ κα ΝΟΣ αχο μά ὡὸ οἰο Μοιῦαϑ ὃο 

ΤῈ] δίμρας ὁ Μμο. οδοας το ἢ τοῦ Κκδορϑπ Νείμρας 5.5.5.) 

ἰβιᾶαυ ὸ «ϑἰο "Π} ., ἰλαϑ.». ρόμϑο γαλῦνον οὗν. νυ δέν Πα ομροϑαῦο [κα μα.» ἰο».} 

ἰλαινον αὐ «ὀμδυὶ δῶν μον ΝΣ μαῦ οἴδον μον [δακου 9. ονοΣ φομῖδϑνν 
ὄὁμ51 ἰοῦ ἰδ ἰδὼν «νοι ἰγϑνν ς μον ΕΝ οἱ .ωδὸν ΠΟΘΕΝ ὡοΣ ι5γα.5.} 

: οι οδνλθοο ομαϑαυλο οἱαον Δ μος . ἔρμα βκὰϑ ἰοόνο (ασε5 ||»οδναϑὸ 

οἷα. οο᾽ Ἀϑνάσοο τμᾶλραι»Σ ῥϑμαο 615 [αἱ ὧνϑ δο οἰο μα, ὸ οἱ ϑμϑ ςϑιᾷςθ» ᾿οοῦν9ο 

μάθοι ἐκ μὴν ΠΌΘΟΣ ρὸν κονυΐ τοιλοῦς, ρον μύγαπος, βαρ κθ το ασι ιν αν ο ἰορ ΚΒ 
ἰοῦ 7), οὐμϑραῦ [ὕγαν. 550) τῶ ας. τὐόι οδΝ ρου αδορμϑο ἔφ 09 9 

δα ἐμοῦ σον βὰς ὅδ μο μαῦξϑη ομροῶν ςος ποιόν μη κα μον δολ λὰ 

ρας ἰθοθαυ :3λῷ ροῦν ο ϑοβδαν :ακσ ΩΝ δο μοοὶ ὁρασν ἰδ 

δῦ ἴοο» οιδα νοι ονο οὶ εἶδος ὁ) ἰγοδϑ οἷϑ δδῶξο ομϑ ΝδῳςΘ μμαβν δον ἰδαϑο νοὶ 
ἰβμαῷ μοὶγ νοὶ δον κϑ8.) ας ,οὐἱ αν ὡς λοι ὦ κ»ὺν δὴ Ὁ 

«βοομν ῳλα ἐγ ἰαὰ ἔα ὡὸν οἱ ον. ὡς ϑῦδο ἀρϑλο ἤάϑοι ᾿σὴον τρρυΐ 
μαραδαδν, κοθοΣ οο᾽ ἐμᾶς ὁδλο (απ) ομοὸν 9 δου. ς σον! μη. μὰν. αα. 

ϑοιϑιμο γῶν 9) :οιδαλθι ἰμωδαγ οοιΣ «δον οἱ τἰμοα ἰδ 5. ϑων οὔ» 9] 

ἰ ̓ ς βασὺ [μοῦ οραδν οἰδοιυλοο ἰδ δα ἐδθο [αχθ γλαν «οολαοοίο 

οιοῦ να, ἰδυλᾶν μϑ ὁρῶν οὐ λ ο. βοβαν. ἰδ Νδοςς μοο οἷν. Ἀϑνα, 

ον ἰμεὶ ἰλοθον κοὐ τ μο ϑ βοσαθαυ ;555 [ιϑὶ Δαν αο ἐπιοοο, ὁ ἔθος δεν. 

οἱ αλοοοὶ ὧν τὸϑ ῥο «ϑὶν ὃ οὐ» ομγοαϑ. οἱ εἰδῶ ὡϑῦβο ἰάδα μαχαροίο ἴβῳςθι 

ον απ ἠο ταν μοὶ τος, ἰἰας μα ἰγραος, φαϑν βὸ :βοϑμθ οὶ ον μδμ3) 

ἰμανθι ολο οἱ οἰδυβϑο ον ἰδ ὼ δα (0) Ναῦνθ ἰδ ὁγταλα ἢ οδϑ 

θα ας ὡλλιλο οἷς κα Δ Δι. οὐ αὶ δὸ βυραν οἷς τοον; κυ 

βαδδ. δὸ νυν ἐρανι Νάλα [αϑ. σμλυμοΣ {{|ιοαϑιο λοθαλαν ἔθ {ι}ομϑ) Νωϊαὰϑ 

ΟοΙ} Ομ» κυ Ὁ τυϑόιδοο έίομο Ων }5 βλομ ομόοιθ βαδϑθν οον.. ϑοδοὶ 
Ὡς-ἔ οςς Οὐ μοῦ {Ὁ} οὐϑοΐ ρσυμοο δ αθδθΣ τ: καχο 5 μ5ο δον, ῥὸ υϑλυϑῦ 

εἰο ἰϑίαλβ ἱἰ τ νοι μμ5 Οοοδ εἰν 5. λο. ομπ βάβδο ἢ" γον - ἔμοςθς 
δ ἰδ 55 ο μὸν ἐ βογο [Δ δου βονϑ μομϑ οὲϑ κ9 ορ ᾿ ας Νορο 5π᾿5 

ϑμαλο οθοομο οὐ Ῥῃ5 τη 95. ἀλϑὰν ΘΡ5. φ5] βόδι δ ϑκυῦ μ9) αὐοι »ὰ- Ἀἱ 

᾿λοῖδϑ ὁμπ ἰβ ώρ1οο. ρος ἡδαὶ ταῦ μσθν ῥο βσϑϑου ἰδοῦ οξααοιθθο 

ϑῆδι ὡς Θ.50 {15.}} εν ομϑ ὡς Ναλο Ῥ6 0 βῦμβο βοσᾶϑαυ 1 ϑῶνο μον ἰδαλλ ἰλααοιθ οἱ 
καθ το ναι [αν οα.ο ϑμο) ὀΐϑϑν ϑῃ5 ψϑόνδοο Διο ο οἰ νο 5.55 τοῦθ 
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12, ἰ, «0 Ὁ. Παιδεια τοῦ κυρίου ἐστιν ἀποταγὴ τὴ τὲ ἀσεβείας καὶ τῶν του 

χοσμου τούτου εἐπιϑυμήτων. 

Τὴῖς Ζϑομεσαπροι ἀπ ὙΟΥβαοπαηροι, α18. ἀπ8 γὸπ ἄθπ Τλάππομθη οὔθι Ὀὔβθῃ 
ΜΟβομοη. οὔον Κυβηϊποϊξοη. οὔθ νὸπ ἄθπ παὶ]Π] μου Γι ἀθηβοιδἔθοη, αἴθ ΌὉΠΒ 

ἈΠΒΈΒΟΠΟΙΝ, ΟΥ̓ ΒΟΊΒΘΝ, ὈΡΘῸΝ πΠ5. σΊΌβου Ὑονίθὶ!. 16 ρϑιΠΠομῈ ἘΠ ΣΒΟΥΡῸ 
ΡΟΣ ΘΕ ταβ ἵπποι, ἀδπηὴρ Ψῖνρ Ἂπ8 νῦΠ]ρ νὸπ ον ΒΟΒ] ΘΟ ριον ον Ἰλδηηοποι 
ἀπῇ ἄδη Τῆήϊβέου ἄον Δ 610 Ἰοββϑᾶρθι ἀπ τ8 ροϑπς ἴπ Ατπιαῦ πα Ἐππίβαραπρ, 81 
(οὐ! Βάπροι. ὙῚΣ 50116 ἀπ8. πίοι πὰρ γὸὰ θη Πίηρθη 8610 8, βοπᾶθθη ΔΌΘΙ 

νορ ἄδπ (ἰοἀδηίγοι. ἄδτϑι, 6 ππϑ πὶ αοθοὺ ἀϊ6 Ἐθίπμθὴῦ πθιππθπ, ἸΟββαρθπ. 

18, ἢ. «. «΄- Φοβὸς ἐστι παραστασιβ (ὃ παραστατικον, --- σκευαστικον) βοη- 

ϑειας εκ τὴς διανοιας ἐπιγενομένης (9). 

Τϊα γο]]Π]τοόπππαποὸ (ἰοὐἑοβίατομέ, 186 ἄθῃ ἈΓΘΉβομοι σαπὶ ΠΤ Οη ΠΊΘΠΘΙ πηδομῦ, 
Βδϑέομ! ἀδυίη, ἄαβ ον βοῖπο νυπβ0]1ρι6. ΒΟνγὔοιιο οὐἸζοππῦ ἀπ Ποῖ 8116ὰ Ὑ  ΡΒοἢ- 
ἀπρθη, 16 ἴππ νὸν Πέπιοποι. οοι ΜΘΏΒΟΠΘη οὗν δοπϑὺ ὑτοβθμ, 510} οὐδ πᾶ 

βοίποιι Βυθαυηοπ ουρὶοῦ ππᾶ Δα βοῖμθ ἩΠΠὲῈῸ Πανυῦ; ἄδην τὶν 11πὶ 088 ἀν᾽ 

γροβέομ (ἐοβίπηθηρ ἁυγο Ὅ]ΠΌβον Εν κθημπῖβ ἀπ ἄθιη. πδ  ν]]οθυ Ὑ ονβίθπα ΗΠ4Ὼ8 
ψγογᾶοῃ ἴῃ βοῖμπον ΗΟ πππρ' δαΐ αοἱὺ (Ὁ). 

14. ων. «". «. “]Παλογισμοβ δαιμονικὸς Ἔστιν εἰκὼν ανϑρώπου αἰσϑήτου εν 

τῆι διανοιαι τετυπωμενὴ μεθ᾽ ἧς ὁ νους πώϑει κινειται λέγεὶν καὶ πραττειν εν παρα- 

βασει κρυπτῶς κατὰ τὸ ὁμοιῶμα ὁ παρὰ τοῦ κακοῦ ξνδτυχὲν αὐτῶι ἐν αὐτῶι τυπουν 
ἐπιϑυμιὰς εἰδωλὰ κατὰ τὸ εἐπιδεκτικον αὐτοῦ τὸ εκ τοῦ δαίμονος γενόμενον. 

Ἐπ οἰθὲ, νῖα οὐ ἴθ δηάοσοι ἹΚαρ θα Ἰομνῦ, Π Αὐαὐοῃ ἄθ5 ΤΡ ΒΡ αΠΡ8. ΟΥ 
Θἰοἄθηϊκθι; ἴοι οὐ ἄν ΟΡ πηβ αἴ, αἴο γὸπ ἄρῃ Τἄτποποπ Ἰτοπηπιθη ἀπ 16 Ἅου- 
παμἙ (ἀατοῖ ἴμῃνα ΒΙ]Δο") Βϑοϊπῆτπββοη. Εΐπθ ἀϊτηοπίβοιθ Εἰπρθθαηρ ἰδὺ ἀἃ8. ΒΠ 

οἶποβ ΘΕΡΠΟΙΙ θα οι ΝΘηβομοη, ἀθ" ἴὰ Ὀὔβον Γαιβὺ ΒΟ Πα ΠΟΠ165. χὰ ὕσπ γῆορὶ 
οὔδιυ βοηβενίο ἴῃ Βοῖηον ΒΟ] ΘΟ Εἰ ρἸκοῖῦ (πη 615) Θυβομθίην; αἷα ἸΚνιθρβ δὶ (ον 

Πὔβοη Τβηιοπθα τγροῖτὺ βοῖομα ΒΠΠΔον πὶ ὅθ βομνγϑομθη (ἀδβιπππηρ, Ν Θππ πὰ 616 

Ψουπυηΐ ἀἴθβοαι υὔβου (οάδπϊοθ σαβύϊπηιτηδ, τορὲ 510} ἴῃ ἴῃν ἀ16 [μαϑὺ τηϊῦ ἄθτη 

ΒΙ86 χὰ ΒΡ Θο]ιοτι ππῇ 5108} πὶ 1ππὶ ΔΡσαιρΘθοα. ροπιξβ [ βοῖποη Ποϊκαπροη πα 
ἄυτοῖι ἄϊο ψαβεϊπιπιαπρ' 465 Δ Π]Ομ5. τὰ (ἀϑιιοίπιθ ὅ85 Θθϑοῖζ χὰ ἰρουεμοίθῃ, 16 
ΠΟΙ ἄδν Ατὲ ἄοα ΒΙἀθ5 ἀπ βοίπθῃ βο πα] ΘΠθη Ἡαῖσθη, αἷ6 ὅ16 Τιαβὺ νγϑοίτοη 
οὔδι ἄϊθ (σου ηῖρο) ΕΡΙ πη ατιρ᾽ 8. οἴποη, (Θ᾽ τπ8 Βῦβοβ σοίδη μαΐ, τ ϑομσαΐοη. 16 

Τὴβὲ ἄθ5 Βύδβοηῃ βἴθ11 ἀον Ὑουπυμ  Βόίομθ ΒΠΠΔον ἴῃ ἘΡΕΣΒ ὙΜΘΠῚ 5186 σονδθ ἰπῚ 
Οονοῖο χὰρ σαίρου Ηουθοσρο 618, τγβοίτῃ ἴῃ ἢν πη έχο 1ἴβέασπιο ΒΊΠ ον πα 

Ἠϊιδονὲ βἷο 80. ἈΠῚ 56]Πρ θη Βοπαπθη. νοι ββ ον 16 ἀομβομ ΡΟ. Ἐτη}  Ὠρ]10}}- 
Ἰκοῖ δ, 16 όπου νου ἤπομξα Πβἥπηοη ἴι ἄθν' ΟΡ Πθ Ὁ ΠοΡγουυ!ο  " τπιηὰ ἀοΣ 80. Π8ΟΠρᾺ} 
ἴῃ βοποῖπιοι Βῖπαο παπᾶ ἴα Ηαβ ρβοροι ἄθη Νδομβίομ. 

16. (. ." Μίακραν τοῦ κοόμου εὅτιν ος ἐν τῶι κούμωι τῶι αὐτοῦ νοι δικαιῶ 

χαϑεστηχε τε καὶ πρεποντῶξ δίιαγει. 

Τὸν Ἄγ οΙΕ τὰθ ]1οὸὰ ἰμνοπ ΤΠ6 061, τι ἀονοι. νορρη Πρ] 08 ͵οβοη ἄϊς Τ]π- 

βἸ αθίροι νϑυβύριοκὺ βἰμᾶ, ἤορη βοῖη, βϑμδ. ποι δα} ἀθπ [μ61}0; ἀθηῃ πηδρ; ΟἾπον 

Πίον ἴ ον Ἐϊαῦᾶα οὔδν ἴπὶ Μοπβοποπρδύνοῦ8. 465. ΚΟ] αν] 8 π65. βοῖπ, οὐ ἰδῦ 6060} 

πππτῆῖον ἰ ἀϊοβου Ὑ οἐ ἄον Θξου ΠΟ Π]τοῖς ἀπα 65 Δ Θ0Π5615. ἀηα ἄον Νοῦ. Βοηάο:η 

85 Βοδουξοξ, ὯΔβ οἶπον, ὑγούχάοιη οὐ ἄθπι ΤΟΙ πθο πὶ (ον ὙΝ 61} οἰ πρ ΒΟΒ]ΟΒΒΟΝι 

158, ἀαχοῖ αἴο μοίεβίϊρία Ψουπαη ἀπᾶ αἴ {6 ἀι5 ΤΊΟΡΊβο 6. ον θαθθμο ΑἸΪΆΡῸ 

ἴῃ βοῖπου Ἠοιππηρ (ΞΞ ΟἸδαθ θη) ροϑυϊυϊτῦ, το 65 φρο ὺ 180, ΘΠ ἴὰ ἀον Τὰ- 

Ἰκοππέπίε ρομῆβ ἄθι πα ἢν ΠΟ θα. Ὑ οΡπθη απ ἄθη (ἀϑθούθη Ὧ65 Ηδθυυπ, πηθοῖτυν 

ἄατοῖι δαβουρον ὕμη]Πομο Ζα Ἡ116 ἄου Ζοϊδ, ἀϊα ἤν ὑνο ἴα; Ὁ Ὑδμ 610 ρουθολῦ ἴῃ 

ὅον Ὕ͵οῖξ, ἴῃ Δ11ὸν ψουβιοδ, ἀϑιηϊ ραν Εἰ ὕτητη! ρ τοῖν ἀπ ΘΠ ΠΡῸΣ ἸΚΘαΒο δῖ. 

Αυμβαδϊαπροπ ἃ, Καὶ σε5. ἃ, γ7155. τὰ Οὐ εϊπροι, ΡΒ].-ἰϑὲ, ΚΙ, Ν, Ἐ. Βηυπᾶ 18,.., δῦ 
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Νυωοὶ {| Ομνῶαιος, 9 ἰνωλάμςς, {0 ὶς ας ΜΠ Οομαδιξϑ ϑοῦδοο ἅο εἰ μου 

οἱ Βλϑ νϑ.) ϑο. ομανο ρϑαο οὐ 91.0 ογρβιροο οἱμκ οιοδυί ἰοῦ. 15 
ϑο ὡς πον 9 μμ5 Ομ Ν αν αν. οομοῦ ὥριο ῦνο Ων 

5ει ίοομΣ ἔάδαοο δΝυίμθας μὸν αδνον μον ἡ αυδοο 15. κϑυθμ ἰονδν φὸΣ κυ ϑ) 
ΘΗ» ονϑὶ ὦ -οιαΐ Ἀνα ον, λα} ΠῚ μαϊωρο ὡὼο οϑ :Ῥο. "μ μϑμ5 

οο. ὡς μα5) -οιαΐν ἔϑμὸ (θα ΔΜ 5ο. τ αϑα» δ 9. μκμ5 σοι; Μἱ 
ἰ᾿α αομθυο ἰμούβυν μμοοᾷδα [δ}} αν ο 0 οδνααυν, κϑῦομ ἰομῶν δο» «ον 

ΒΕ αν οο ἰκαθῦνγο ἰδ ὁ) ἴμδαα καλῷ οὐνόο ρορθ Δυἷο κ.9 

ΝΞ δ ὦ Κ} μοὶ ἰϑοδϑγ ἃ ρον κω} σον. οιοδυί υονο μοοὶ. μαννα» μα 

"νοῦ μοῦ Δ ον] καθ νοῦ Δλεῳ 9. «οἱ δι, μοὶ μοὶ Ῥεο) μὲϑ Ὁ 

κοῦ Εϑοδϑ τ μα, ἰδδιμκο ὠνϑδδο ἔν βαϑΣ ἰκυοΣ ἰμϑοΣ ὅς. ᾿ϑήθιο δας 

μϑο {|ὁ μμὼ Νωο δ αυ, 5. «ον 9. μοοὶ 5. ασοιὶ ΚΟΝΔΟΣ, κῶν 

αν δοο τῬιοὶ βαδας ῥὸγ μυοῦ [19 οαϑο (κα. ἰοαυγοί δεν Νυμυλοὶν μοὶ ἰϑαϑϑ 

! .9 «πϑιαρῦν ἰδαϑθῈ οὶ ἰδ βμιροῦοὶ, οἷς λδοο τόμον ἰδλθαϑ [πα απ γροὴ 

κϑοῖο ᾿οϑρο γ9 Μὲ «ἰλανοὶ βκθο [6 [3 .) Πἰ9ἃ οϑϑν ϑοιϑ θεν βο ας Νν. 

εἰδρὸρν 5.7 οὐδέν ο μοὶ οραροαβὸν, οἱ δαῦο βοσο ὥραις Ποϑο, ὡο κεῦσο 

ας Σ ὁ βλϑγο τλλροῦο, μον ας. μαϑὰ  μβαϑθο [9 μυ θγο υμρασι μοὶ» μαὴ 

τϑι αϑᾶς οὐ βϑος μοὶ νον δον νοι ὡὸ ᾿ἰϑιολο ἢ βοᾶδο μα9.5» ἐμοςθὺ 

δα μϑΚ οὶ οὗλον μὰς τῖϑὶ οὶ ϑοδοὶ ὦ ἰσροο.. μϑδρο ἄϑυ μοὶ «οοβοΣ 

Ια. ὅθ ὁ Μιοᾶοο ὃ ἰθδς μϑο ἃς Ια μαϑῦ οοἹ βνϑϑίγοι. μγοιαδ. μαϑῦ οὐ ἰδοῦν μο 
ΝΣ γα ἴρδϑο ἰδϑῶλον ὑομ5 εὐλϑ ὁ Η"ο [Δ ὅ5ο.) ᾿ϑϑ ἐγ. βϑαο οὐ τῷ ΝΘ ἀὉ 

οἷ. δα ἡ Ὡς (ϑομλεον οἱ ἰδδϑαδλοςς, ὶς )Ι6ϑο0 ο" ἰηοϑιαδ. . 55 δ. ο μη αου 

ἱαλ, οοῦο ρομ δος ἐκ ον τ οὐ ΝΘΣ ἰϑααθ ρϑογδϑοῦ ἀν ῤλοο . ᾿ϑϑι ὁ Ρο μοοβν. 
οὖ ον. μμϑὺ οἱ μιὰς νιν μορ5 ὡ- μῦθον ᾿ϑᾶρο Ἀ»ο ᾿ς, λοῦοι Νλαλ Νὰ 

λομα δ αμϑρ "Βλλοο γδδι θυ, ὼ5. . Ὁ ΝΣ μῥαν οι ἐμμυ]ο,. μερὶ άϑο ἐξ θῶ 

ἰϑοῦον τϑοὶβ Μιοᾶοο βοον 5850 «θοῦ 9) φαϑῦ βραϑᾶ ἡ μὰν κοῦ ᾿νϑῦ οἰκαχὼὺΣ 
ϑρο μο. ὑμ ἰκϑ9ϑ3ι βάν μομϑ ΘΟ» ἰωϑ ῥοωδ Ὅσα Ὅδοοο ϑλοδαθο 

᾿ϑήλϑαροῦ (μβοο) ὥρα ομϑ) ῥαϑα ἐο βασοῦ οὐοιοδυὶ μοὶ μὰς. ἰββοροο.. ἰιϑαϑου 
Ἀν δ)ο ἰβγογο ἰϑορεθο εἰβαλδγο μβαϑϑοὶ ῷϑὸ μᾶς ὧὸν ἰμϑὶ οἶκλδι γαϑῦ ϑοὶ (ῦσϑϑο 
ἰᾶ9 ον υἱ μοὶ ϑοὰν (5ὴο᾽. δὸῦ «ῦμμο μανον ἰπσμογ θμαο [ασρβϑϑοο 

οδ)ο βαδ"ο βὸ δον }) οἱ ΟΒλαὰ μὰϑὺ οοἹ μὸν οὐγοον ογκρούοδος, βϑασο δον τοΘυ5Σ 

οοϑ τ μλ το» οοο καθ. οομοὸ 3 ἐο ἰδδᾶλο μᾶς Νϑο 89 μ Νῖϑο ἰΝροΐαοο 

μϑννο μέμοο ἰδύαμρο μο ἔμθ' μϑὶ κυ τρῶν οι νον ἰθμαο θρὰ95) οογο ἃ. Δ) 

τῦϑὶ οοὴ »ϑ. ἰδῶ ρας ἡ ας ὁ οοοδοίο τ μκάλϑον [δι ρλοῦς, ἰϑϑαδ θα αϑοὸρ 

υοδ ΚροΣ οἱ μοβνο ᾿νοαδο ἰϑαοῦ μὰν λϑ ᾿οἱ μα μϑ τοιιδοον θα. 

τ βοοὶ βοο.  ϑαδι λα λο κοῖν ὁ |Π9. φομϑοκς ῥθιο δ, οἱ λοι ο ἐνιΝοοίο 
λῶν πϑδρο προ οἱ ἢϊο [9 ομον δὼ λαὸς μοΐνϑαρο ὥιϑοῦςς θηϑιαδ. μοὶ 
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ϑοῖπ Βίπη πἴηρν 5ἰοἢ πἰοπῦ ὅπ Το οἸτπηρθη τπιπᾶ Τυοϊχαπροι πη ΤΥ που πη ρον, 
Βοπάοτη βοπαπὺ θοϑυμαΠ ΠΟΙ πα ἀπ νου νϑαοπα χὰ (ἰοῦ δα; 4168, νγᾶ8 Θ᾽ ἴῃ 
ἄδν ἌΥ61} δαῦ, ρόβομοι χὰ Βοίποιν Ζα ]οαθη]οῖδ ἀπ παοὶϊ βοίμοιη. Δ Π]ονι. 

10. ΡΝ “πϑϑρῶπος ἐργάτης ἔὅτιν ὁ τοῖς παρὰ ϑεου δεδομένοις δικκιος 

Ι χρωμενυξ. σα 

ΟΠ πὸ αἷς ΤΟΙ] οἴτοι Το τ πἴβθο χὰ βοίποπι Ποθοηθαπύθυ δ] Κϑηῃ Ἰζοίη ἈΓΟΏΒΟΪ. 
ἴῃ ἀἴοϑον 610 Ἰοροι. ΔΑΠΒῸν ἄου ἰδὺ οἷπ ρογθο ον Αὐοίζον, ον βοίῃ νου μι  πρΊΊΟο 5 
Τθαβοῖα ἐπρόπα αν χα εϊπρῦ, (ον ἀϊὸ ααροι. (ἀσεοβ ροροοὶ, πο] ἄθὴ συ ἀθυ πη μοι 
ἄρον Ετοιποῖς ἀπ ἄον ον μα μουσσποιν, οἴπὸ βο δ] Ἰοὸ 1 ἀθηβομδ, ἀπα 
τπα θ]οβο Δ ΟἹ] ιϑύ. 

1, ὦ, ᾿" Νοὺυς ἐργάτης δῦτιν ὁ τὸν σχυπὸν τῶν τουτοῦ τὸυ κούμου νυὴ- 

ματῶν ἀπαϑῶς δεχυμενος. 

ΟΣ τοάοίο οὐ νοη ἄοαι ροροσπέοη ἀπῇ νουη  σοη ΟΣ ΠΑ] οα ἴῃ 16 1})- 

Ἰοποη ΤηρΌα, ἴοι τοῦῶοέ Ὁ νὰ ἀ6πὶ στο βυίσον ΑΝ ΟἹ] νον Δ] ἔοτι ἴῃ ἄον 1ὑν]οοππ  πἰβ 
ἄον βίο, ἴῃ ἄοπη Ὑ ουβεξ5. 45. Ν᾽ Ομ θανοα. Εἶπ (ἀονῦ ἀἰοπομάθ γουππη ἰδὲ 
αϊα, ἄϊα ἴποῖ νοῦ ἄθη σἴπποη τὰ ἀοπὶ Ὑ ΟΡ ΡΠ Ρ] 1] Θη. Ἰνοβ παρ᾽ τὰ. θη. ΚΟΙ  ΙσοΝ. 
Ἐν Κοππίηΐββοα ππῷ ΤΟ Προ. ἀἴοβου ἌΓ]. Ἰοὺ ἀπὰ δὰ8 ἀον ἴῃ 11 ὙΘΙΠΟΓΡῸΙ 
γα] οποα Τιοϊ παρ {ὔν πὸ Τδνἀοναηρ ΝΆΒΡΈΠΡ βαθύ, οπ ἄδβ τρ ον [ὧν- 
Κκοπαύηῖβ ον ΠΙπρὸ νου τομᾶο ΤΠ οἰ Δ μι βοπα Ὁ ἴπ εἴθ οἰ μχίο; ποῖ νὸὴ Ἰοίον Β6- 
5. ΠΟ] ππρ' ΠΙΟρῸΠ. εἴθ νὸν ἴμν, τι βἰθ βαιηπιο] ῦ ἅι5. ἔπαθα δ  ξῦχο δὰ. χὰ ἤρου θο- 
βἰδπαίσου. δομπο τπᾶ ἴμνοι Εὐνάονιαιρ ἱπὶ (ἀὈΕΠΊΤοΙιοπ. 

18, γα ἄϊοβο ροϊβυρο ΝΑΠθαηρ' οἰηρολῦ ππᾶ ἃ Ἰκοῖπο ϑθ6 16. οἷνμο αἶα Κἴηπο 
ΒΌΙΟΒο Εν κοπηληῖβ ἀπ5. ἀου" ἍΤ οΙ βομύρίοα ϑηη, βαρὺ οὐ πὶ ΠΟΙΡΘΠΘΘΗ: 

Τεσύσαρες τυποι εἰσι δ ὧν ὁ νους τὰ νοηματὰ δεχεται" ὁ μὲν πρῶτος 

δι᾿ οφϑαλμων, ὁ δὲ δευτερος δι᾽ αἀκοηρ, ὁ δὲ τριτὸς δια μνημὴς καὶ ὁ τέτίοτος δια 

τηᾷ κρασεὼς (7). Καὶ ὃ’ οφϑαλμὼν μὲν νοημᾶτις τυπουντὰ δέχεται, δὲ αἀχοὴς δὲ 

τυπουντὰ καὶ οὐ τυποιντι ΤΟΙ, ηματος πξῶν τὲ πριγτῶν καὶ λογῶν ασημκαινοντος " 

ι) δὲ {181} Ἅ{π| υ] κριάις ΤΊ (κοι δπονται (μιροτεροῶν τὸν νοῦν τυπυυῦσ χα ὧὐὅ 

τιπουσί, ὧδ ομοιητοῦσπον ΤῊΝ ΚΟ, 

Δαβοὸν ἄοα 150] ΟΠ ππρροπ. ΘΗ "1 ἴον. ἸζαρῚΓ01 οἷπο ὙΥΠΔΟυ]οριπρ ἄον χυνοὶ 

ΒοΠ]Ππππθη | Κούχονοϊοι : οἰππιαὶ (ον, ἀδθ ον 1610 Ὀδπο ἀπα οἷη (Δἴ ἥπρνῖβ. νντο, 21" 

ἀπ ΤΟ πον ον, ὅαθ ὁ5. ἴῃ τὴ. τοῖο οὐἸζοηποπθ γον η Προ Ναύα ρέθθ. πα 

ΤΙΝ ορεο ἰοἱ γὸπ ἄδπ δαὔνοι Το θθυγόβοη. ΑἸ νἷον Ὑ Θροη βαιπιποῖὲ ἀϊο ον πη 

Τὐνκοπηξῖδβο ἀπ5 ἄδπι 5ἰοῖθο, απ ἀθη. 818. 5160} Ἰθηϊτῦ, ἴπὶ 4165 σαπάσονυ αν νορηπη 7 - 

βοραθία ΘΟΕ ἄο5 νγθίβοι Βοιιθρίονβ. [0 ονβίθ, ἀπ ἀθηὶ 56 χα οἴποπι (προ ἢν 6 Π) 
ἘΠῚ ἴπτὸν Ἐ]κομηΐηΐβ κοιητιῦ, βἰπᾶ ἀἷθ Απισθη, αἷς 111" Πα θη πα Εοσιποπ ἰοᾶον 

Αὐὶ, Ῥούβοποη, ἰδβία]τοπ, Βονορππρθη, ΔΜ Πσκαπιροι. οἴο,, Ἰκατ 81Π168. ΘΙ ΟΙ θατο, 

κοίρου, Ἀπ “πποπ Ὠ]1οἸκ (16 γοΥπαμ 815 ἃιι8. ἸΠγ 6 Τοπβύθυη τα ΠΟ] 510} 50 

ἴπνο ροϊπέϊρο Ναμνπηρ. 6} φνοῖτο ἌΓ ορ; δὲ (5 (Δοἰιῦν, ἄδβ 11 8116 Αὐΐου 'ἸΤῦηο, 

ἄϊο οἰππίοβοα ππᾶ αϊο γουπ ρου ἀον ρυδοθο ἴῃ ΒΘ[6}1 ἀπ ΒΙΓῦο, Ἐταρο ππα 

Απέπουνὶ σὰπὶ Βοντβίβοῖα. Ὀγίπρέ; αἴοβο ᾿ῦπθ νουμ [6 1π ἴῃ Τιαιίθη, 1υἰθάθτη, 

Τιοκείοη. πᾶ Τιοῖνο αἴθ ἘΣ κοπηὐηῖβ ἄσσον ἄἀ85. ΘΟ ἀθ" ταΐῦ πὶ νου ππ θη θη 

ΨΟΡΠΒΏΪ αἷ8. ἄσπι οὐοσβύθη Ἀ]Π1Ὸὸν Ξΐππο. ΠΡ αὐδξο Δαρ 15ὲ αἴθ Εἰσὶ ππουαπρ, ἀ 

ἄον Μθηβοι, οὔπθ δἔνναβ βοροπυγήν ῖρ᾽ ΠΡ ΚΠΟΙ δὰ ΒΘΠΘ ἢ. οὗον σὰ ὔγοπ, 510} δἢ 

ὅδε, νγὰβ {πον ρΘβόμοθοπ πηᾶ βογοάοῦ ὑσουίθι ἰδ οὗθι ΟΡ β6]ον τη παῦ, ον πηι 

πη 6β βίοι ἴῃ βοίποῃ Θϑάδηϊοι γουβθο}]ῦ, Ατρ ἀΐοβον Εἰσὶ πποόναηρ' σον μπὺ ἀδπῃ 

ἄϊο Ψουπαηδ ἅϊ6 Εττοπηΐπῖβ ἄον Πηρθ, 16 πδοῖ ἴπτοπι Τηύουοββθ: Ὑγ8Π 6610 [8 ἴῃ ον 

Ἐνκοηπέηίβ (Ὑ ουπα}}) 50. πἰπηπιξ [6 {πὶ ἀἴθβου στ, ποὶρ βἰ8β σὰν Δ ΟΠ]τιδί, σον ατππ 

ἥργα, ἀάπη οὐ μθ οὐ βἴοἢῃ ἄϊο Εὐππονπηρ, πδοῖ ἀΙοβον ΠἰἸοἸ απ χὰ Π]Πάθιη Και ρα, 

Ὧδι νἱουίο Ὅς ἰδὺ ον ἄπτοι ον δ ]ππρ' ΟΡ μιξὺς (κρασις). 165 οσὺ ἰιὰὲ 

δῦ» 



480 . ΕΠΑΝΚΈΝΒΕΚΠΟ, 

ἌΝΟΣ ἰηοαδ. ον δος ῥοδδιςςς ἰδϑαυγο ἰδ ὁ μὲ. 'αῦ ἴων. ο(ἰο «ἀκοδα ἰδαν 

τ. Μαροῦ Ὁ] ιϑομ ἈΝ. (Ὁ ὶς 6» -ἰς 3555. μαϑῦ οοἹ μὲν. Βαϑὴν -ανόβοο 

ᾧ ΟἩὼο ὡς βολο μευ ας ἸΝᾺΣ ὡνομπΣ ἰμοκθῦ Ὄοας )6λ0 ὧς, ἔμ οἰδδο 
ἰδ ἀλοῦ ἴδιας οἶος. μοὶ δια, ἰδοιν ὁ} ἰδϑαν ἡ ἰο  μυν. μῆϊο καλὸ ἰθαοο 

212 ΝᾺ, οἷο εἰς ΨοὉ ΞΟ ὦ Ἀαολοο . 1 5μκμγο ᾿αλοῆνο. . .κο ἰρμοο βαλδᾶλος,. 

δΐίωδ., γοιϑο υ ρυΐ ἰϑμαθο ρο]) »οἰο υ Δὲεβ 5 Ἀ5. ᾿ς ον οὐ τἰδναθ δ ιΡμ 
λμραβϑϑι ᾿ς ὅοιο.. ἐν ϑῦςς ἰαθον μὰχο άσυν οῦοι «θὶν οοροος ἐδνοδανς εν ὀβα. Ναὶ 
οἱ τ κασθοοο κϑὶ οἱ ομ ὅν σα τῦϑο υϑομϑο ἰ9ὅδο νοι ὅτοο.ς ἅμ ὦ Ἀ»- 
πϑιοδδος, ῥθρεῖδο κου μον σοο ἰονς ἰο [58 1οὰ. ἰ βία οἱ μα ον. αϑο 
εϑοιβαδϑοῦο βοᾶχου. «7 οὐδ ἄβοο να αλ ||ϑᾶρο ὦ ὡς μϑθοὸ μοὶ 

ϑϑαα καθὸ ν μα οἱ τινος αἷλοο αὐ μια ψοὐο ἰδιαῦτθ ϑοιβαλδηο 96} 69, 55ο}0 

τ ταῦ αἰ τβο ἔμπ κσσσαν μο. το οἱ τλϑ ἐν αποι ον. οῦϑι ὁ Β9 ϑϑ ἐν Ἀ.- 
λα. Θ᾽ μνῶο οἱ τῶν οἱ ἡ Αϑυ σὰ εἰ -Νάλαλου σοὶ ςβρον. δϑολο ρομσδιν σι 

τ ΥΑΑΘΣ ον ἐροί ἰα 5, δ ἑμὼ οἱ τ λαυῦν οἱ ἰμόνϑγ οἱ ἰβαλὺ; οἱ μα9 5} (5 5.95 οἱ 

Ὁοο. ομαϑς ΘΑ βο τοῦδον [ αν Ἐκιροὰς, οἷν. οοϑ μαλὶν 'σμαο :ὅμολμν ῥϑρο 

Δα (ἀραθὺ οοο ἰμν μο ἤαοθ μὰ. Δαν τἰναλοΣ ᾿αἢ ΚΘ νον νοΐ ςς λα ὁ "ν 
κοϑι ὁ "ς κοι! οὐ ο ἐμίο ῥοο δοὺ δοΪ Θιον οἱ ΠῚ τ ἰδβϑου μα οῶνϑι ὁ μὸ τὸ ως 

5 ωο μβυοο Σ. ᾿ν γα ἰδῆβδου Ἀν. ὥομϑ. μοὶ μοὶ μα ,ο οοι» ἱκαυΐὶ ραν. 

ἰδῶ δὲ μοὶ Ὡς κἀ .1θιοα. μας ον ἰδ» εἰ Μὲ 01} ον 5. (σα μρναοοο 
ψοὶγ ᾿ομαγο μϑ ρὰΘ Νὰ ταν δ δ; το ΙΑ Νδαλο τ) οἱ ἢ εἰβαλκα 
ΒΞ ϑἱ φροιο «αὐὐο ἰα.μῸ ϑοὸ αἷροὸν : βίας θυ βαϑν ἰ Μ᾽ τα ὁ Μῦς νοι 
ως. ο 5) εἰϑομὴν λα ἰδδϑαλνοῦς, ὶς "630 Ἀς βηοιαδι .βϑαοο ἰαν. ..5.9» 

το ΝΟΣ κὸν. δ λουο. [1 α.ο} τὐϑὸ "9 τοϑ Ὁ. «οομὴλ  ϑλοΣ ἰνδϑααθον ῶϑογ 
Ξιῦ. ᾿οδδαὶ οἱ κϑλρ υλιὶ οἱ δον οἱ τον γορνιδον κοΐ νοὶ οούδος βϑαῖς 

»ἶθ τκλϑὸ Μὲ Μεΐο  τᾶοι ῬτΘ ἰδ ἐδὴ τῶνϑι ἰβῶσον κοθιὸν Μοὶ φῶνοιθ πϑιβο 
ἰδ ῥο ον Βὴ «δου ἰβοιδθν οϑυΐγο ἰδτοιδν οϑνι οι; βγοιαϑι σὰς δαὶ οΝι ρα μαυδοΣ 
ν δ ρα νἦἧΝ͵. Ἀπ φφο τα μα μ5}}.9 δου γομδον κϑυΐο ΟΝ ροὶ) υὴ- δρυ κ: 

εἰδρρβ κώμου κ5} ἰδάομθ ἰδ ὁμδυΐν τλαο ἰςς )6λο δοὴ τὔνθιος, μκθν ομβὸ κϑοι 

οο. «οἱ ἐμμβο ρομόνος ἰἰαμι υίο μα οε θοῦ ἢ ἢ). ποραῦας ὧς νι οδοσλοο 

μοῖβ ᾿ς δῦ ἰοδαϑοὸ οἰβααυο ἰδϑλο ὁ ὅσο {Π| κϑιῤο μοαθο ὡο ταχαϑ 

τοδιν ὦ Οϑό οὐ "ο ΚΑΒ ὁ ΟΜι5. ο5. κϑϑδς ζῶον Ὅλους. κβαυοιδοθο 
!Ι Ὅθαα μα ὑθοθαθο. οἷν μμλοο»ῦ ὦ οὖἱ ὡἌσλδΣ οὐ «δ ΗΠ .ἰλαιλουομπ 

μων Μὲ ϑκνμοΣ οὶ δὺῤ νυ μας ζασϑιν κὥνοιο [κϑοιο. οῶ [5 ἰΝϑοϑδρο 

αας γον ᾿ϑϑὸ υὰς μὸν οἱ ἰ μ͵ο «νας ἰυϑϑιο., (βὰν ὁ ἰκϑοιο.. αἷδο εξ δ βὸ 
βαλος ο ξον δαῖν μα. ϑο5. Μὶ αθο Νίδυδω καὶ Μὲ οὶ μι νέαν ομε 
ἱδα ρον 9 Ἰαλῶνα γαλνϑ «' βαᾶας {5 ρος ροαῦο μον. αν δε ὡ 
Ἰβαλλθις ὁμδΐ ᾿ο τῷ ὦ ϑϑ 6} ὦ ἰνω Ὡς μοὶ οἰδαλαωΣ ᾿ϑνυδα, οἱ 



ἘΠΛΟΠΙΌΞ ῬΟΝΤΙΟΠΒ. Δἀ[ϑτ 

δῖον αἴ Βοϊάθῃ Βοάοαξψαπροι, ΕἸΠπΊ8] θοΖοίοῃ ποῦ 685. αἴ ἘΠ ρΟπΒομ βίοι (65 Τ ΟῚ 685, 
ἄϊο Ἰθποι ἀτοὶ ἀπᾶνοη ϑίπποι σὸν Ναίαν ὈΟΙΡΟΙΙ ΒΟ βΒιπα: θὲ ἔοῖπο 1α δ υτηῖρο 
ΟὍστιοῖ ροροΠ ον ἄθη ΤΙ Θο Πα ο ΠΙπρ θη, ἄθι" ἔδπομῦο (ἀΘβοδηηδοῖς βοροπ 6. ἀΘ πὶ 
ΒΟΒ ΘΟ Ρου, (5. δὰ8. θοί6η. σομβομέθ Τ᾽ αβέρ 1] ρσδρϑηϊθθν ἄδη Ποῖ βθη τη 
Ια] θη, [ ἄθπ.... ἀπά ἀϊϊπποη Πίηροπ. Ὠϊθ5 Ἥ οσὲ Ἰνθχοιοιυπθὶ δ]γοι" δας 16 τη 10] 
ον Βοιορηπηρ θεῖ ροροῦδπο, τοὶ ρι  ἰΠΉ]]1οἿο πδΕ ἰγ]Ίο 16 Τὸ Ἰκοπη ὑηΐβ, νεῖ ἄν Ν᾽ ον ἔμββον 
45 γονξ ἴῃ ἀπάτη ΚΚαρίξθ]η σθυναποπῦ, Ηον δύ ἀϊθβα Ββάοαύπηρ' ΠΟβομ 18 ΔΠὶ 
Ῥ]αύχα (ἢ), ᾿πιβοΐονπ δ ἅϊο πα ν] θην Οοὔδηϊζου. ἄον Βθο]ο. τπ Ἰοοπᾶϊρον Β6- 
ψγΘρπηρ ἴπὶ (ΟΠοΐπιθῃ πιϊξ νΊΟ]6η Πίηροι 510} ΔΌΡΘΌΘη, ὑγόγατβ ἄδπῃ ἴθ. ΟΡ μαι 
α16 Εὐϊτοππἐπἶββθ ρον πη; [ρα ἤτον ΟὈΘΙ ΘΙ ΒΟΠΔΕ μἅ]Ὁ 516. ἴθπ6 τοῦ ον] 
αν οὶς οὔου 1 θὲ οἷο, 16 ̓  ἀθαβο μα ]Π]1οἢ οὔθν παοὶ (οἷν, πὶ οσέοα. οὔον Τ᾽ αἴθη 
ἀπηὶ ΟΥ̓ ΒΟΠΙοἷπ Ἰτοιηπιθη. ΠῸ᾿  ΘΥἌΒΒΟΙ οὐἸε] ἅν' ἄδητπι βοῖπι [ον βο]ῃβὺ: οἤθχο]ι 
αἴθ Αὔροη ομρίηρὺ αἴ Ὑ  υπ ΠΕ Ἰυεσοπ πίββα, 16. οἷἶπθ Ὑ Οὐ β !]ππρ' που γουν πο", 
αἷἰξ γον ΘΥΒΌΠΘη, ἱπσοι Αοπβογοη, ἴπνοι ΤῊ  Ιρ κοι θη ἀπ ΤΙ οΥβο θθα, τνῖο δἷὸ 
βἰηα, τῶβ δῖα ὅπῃ οὗδι Ἰοϊᾶθη. ΠΌΡΟΣ ἀ45 Οομῦν Το ηΐηῖββο, αἴθ οἷπο γὸν- 
Β ΘΙ] απρ' ΠΟΙ ον σα θη οὗοι" θοῖ πϊοιῦς, ον ουβίο 5Ὰ}1 νοῦ οἷη, θὰ ππ8. Ροΐιη 
Ἠὔχγοη (ον Βέίηταθ ΟὈ]οἰτίθ, νὸὰ ἄθηθῃ χὰ πη8 ρονοᾶοὺ τῖρα, νὸν Ααροη ἐγοίθη 
α. Β. Ν. Ν. Ἰκουηπιῦ οὔθυ σοι οἄου ταῦ οὗνναβ, σάον ψοππ ἀϊο ἤθᾶο ᾿ϑῦ νοι ἱθρθηᾷᾶ 
οἶποῦ Ναίι -- Ἀϊοπβοιθη, Του, ΨΊΘΙ. οὔον (ἀουνγ πὶ ---τ σα} Ἰτροπα δἴποιι ΠΟ] 1ο- 
Βὴήρϑη Πίηρ, 4ὰ5. νεῖν ἔΡΠΠΠ6} τι8] ΓΚΠΟΒ ροβοιθη πᾶθθη, οὐθυ Ἰρροπᾶ οἷπου ν- 
ΒοΒοίπυηρ, αἴα μοὶ θυ  υππη  πιπΐουτα Ἡὕνομ 1Πτὸ Ψ ουβυ!]απρ νγθο]οῦ, Ἰρκοπηύ- 
τἶββθ, αἷς κοί  ορβίπηρ Πουνουσ πίοι βὶπα χ. Β, 16. ΨΙΟΣ τη! θοῖπι Ὑ 60}, (ον 
ἱπ ουνοραξίνιιθ, πηροναύνντιθ, οὐ δ ϊν5. ἀπ ἀποφαντιίχορ, ὮΪ656 τποᾶϊ, πὸ πϑπουο 
Βοβίπηπηπηρθι αηρουγϑηᾶί, ΘΥΤΟΡΘη πὶ ἄν Ψ Θυππη Ἰκοῖπο ΟΡ ΒΘ Παρ. [0 65}8}} 
πιοϊθὺ οδ: νἄθπη ἀΐο Ποαθ. χκοῖρὶ Πίηρα ἀπῇ δ ονίς (λογοι) ἃ. πι. οσθοπ, αἴ 
δυβίθσοπ ὀὐζοιροι Οὐ ΘΙ ]πηρθπ, 16 Ἰοίσίοσοπ πϊοπῦ, νογδαβροβοῦχι ὅδ 56. οἶπὸ 
Ἐταρονονῦ βίοπη. 16 τοίποη Ὑογθδ: Κοιητηῦ, ρομῦ, βρυιοιῦ οἷο, Ὀγίπροη Κοῖπα 
ψουβ ΘΙ Πππρ, ΓΘ ΠῚ τη8Π ἀδρορθη 516. πϑο}ὶ 615" ΕἾαΡ βαίχθ: “ον, όσα, ψγὸ, ἀδη 
οηὐβύομοη θ61 ἄδπὶ γ᾽ οὐδ π1β. Οὐ δυο ]απροι, .1)}10 ΤΡ ππθυπαρ απ αἴὸ Ἐροπ- 
ΒΟΠΑΪ ΟΜ]; 6 βοη 510} Ποῖος ἄθιη ΘΟ μδι 8" ἃ, ἢ, β'8 σαΐθη Ὀοϊάο ον ]πηρθι ΠΟΥ͂ΥῸΣ 
οὗουν ποι, υγ6 1] βἷο βίοι. πϑοῖν ἄθιῃ (ὁ οδνίοη τἱούθη [, ἄοπι 516. πδοΒ Ὁ] ρθη. ἦἴὸ 
ψΟΥμπμ Ὁ ουϊηπουὶ βἰο δὲ ἀ16 ΠΙηρθ, αἷθ οἰπιπαὶ ρορθάοὶ ϑγοσᾶθῃ οἷο" νη ἰπν 
σόβοιι ππᾶ ροῦν: ἡνουᾶσι βἰπᾶ; ἀπΐον αἴθβθη οἷὲ 65. βΌ]ο]θ, αἰ6 ον ο]ΠαπρῸΝ 
γγθοίζθη νὸπ (ὁπ {|| ροβοπαπέθη Π]ηρθπ, ππᾶ ἀπᾶνο, αἶα Ἰσοῖπθ υγθοίκοι, αἴ ννῖν 
θἱοῦ ἄπνοῖι οἴποη ομ]πιβ γοπὶ Βοίβθ 61 ἃἂπ8. νουβίοπμοη, 1. Ἰταπηϑὺ ἀθηϊζοη δῃ αἷὸ 
ΒΟ. Π]οθα Δ απᾶον ἴῃ. (ον Ἐϊκβέαβο, γὸπ ΟΣ ὑπ δύο ρθυνοἶβο θ6ν" Ἰταπηδὺ ἀπ αν 
Ἰκοῖπο ὙΟυΒ  Ππηρ' τηδοῖθη, 16 ἄπ ὅπ ΠΡΌ], Ξθο]α οὗν Πέμηοη ἀθηϊτοη Ἰκαπηϑῦ 
οἶπο οἶπο ον ΒιΘ]ππρ ἄλνομ χὰ οππρῆπαθηῃ, 8ὸ δῦ 65 σϑμῃχ ΘΌΘΠΒ0 δὶ ον" Τβερ- 
Το ἄου δε ν]]}Ομ θη. , ΕἸ ΘΠ β μα "ἃ. πα. ἀν παι ν] Ἰοἴθ. Ὑ Θυπα Ὁ ἴὰ ππβ. ὙΥ1: 
βϑἤθη ἄϊ6 Βομύραπρ' απ ΞΟ ΠΟ βθη απ ἄθη Βοδρ ον, τνῖθ δα Ἀθ6ν σϑβοπ θη ἰ5ὲ; 
απ πεῖο ἴπν Βοπύρίον ἰ5ὲ, ἀἂ5. ἰδ ὑπ χὰ ΠΙ06]., (ἃ5. βοῃν πιο παν ἴον α10. Ἰὺν- 
Ἰκοππ πὶβ πη αἴ Ὑουβίθι]ππρ, βοπᾶδιη βορρᾶν ον ἄρῃ Αὐβάτσποις ππα ἀἃ5 ΠΤ η κθη 
᾿ΐηδαβ: ΒΟΠΥγΟΙΡΌΠα 5011 (ον Βομόρίοι: διρουοίοῦ ππα σορ]δαθῦ ἡχγουάσπ, --- Τ) 5561) 
δ νοι ἄθη ον μοΙ δαηρθη: 8186 ὑγοοίκοη, Ὑ οὐβίθ]αηροπ ἀηᾶ Ἰκοῖπθ, 18 πϑοϊνά πὶ 516 
ἴπ| ΟἸδαροη βἰπῇ οἷον ἴον 4116 ἰνᾶϊθομο Ὑογβίβ!]ππρ σομθπ. 50. πῦνές Ῥδα]αβ 
ἈΠ ΠΘΒΡΙ ΘΟΙ]Π οι Πίηρο, αἴθ κοὶπο Ονβυθ]απρὶ ολνγθοίτοα. 5 ρομξ 85. δαοὶν τὴν 
ἄθῃ πάνθ βίπποη; Ἰ βυγ θα, οἰπρβπίοβι ἀπ 08] δἴπθη οσποι, οἴποῃ (ἀοβοππΊδοὶς 
οὔον. οἷ ΟΟΠΙΜΙ, Ἰαππδὲ ἄμα Παρ ἈΡ6Ρ. ποθ θοβεϊπιπηθη, πη ὑγοηπ αἴν πϊολμὺ 
Ἰθπιαπα καὶ Ὑουβίθ!]υπρ 465. ΟΒ]οἰκιοβ, ἀδ5. ἀοῖπο βἴππο βρίτθῃ, ν ΡΒ], Ἰκοτηπηβὺ 
ἀα ποὺ ἀνθ, γογϑπβροβοῦχυ, ἀαΡ ἄπ πἰοιῦ σαπχ σόπϑα τηἱξ ἀθπὶ Π πρ' θΘκαπιηΐ 9186. 
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488 ν΄. ἘΝΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ὁμδ ἰδϑυρο ας ον ΝΣ Ν9Ὁ βωμο Ι5αϑαϑυ μἱοίδο ωίμδω,, ἀν νέϑοοον 

9] .᾿ϑμα γοὶ ὀῆδον υὐοῖδοι τἰκαύαθ {8 οτον ον [ματος ον.) Ἄλοο οἰδε ἰδ 

βαᾶλας [155 99} νοΐ ΘΟ || βαλας γ}ια᾽αϑ υὐἱ :λαλου ὶ ἐμῷ οο μὰϑ ῥὸ ᾳςςς 

λᾶς, δα. οἱ ἰοῦσα, βπιολο μ΄ .Ὸὸὶ. ἰοοιΣ 9 ὡὸ οἱ ἰβῦβοο θυ δ λλο. ὁμδο 

τιν δον ἰδκκοο ἔχοι γαδνοι οδςς λοῦον ιϑίο ος τὰν εὐ εόμδδιν βϑοοο ῥο ταρ 

“Θυδαθ .νν ΝΑ δον χ9 οον δον ΔΑΝ, ἰόλϑροο ιϑίο 0... μοι 5 μαϑαϑ 

πέϑαῦο ς νὰ) δὲ ΡΝ. μβαλᾶς Ὁ. ... ἰἰαραας Νο ὃ φϑοῦΣ ᾿οΘ δα 
ὦ νοι ἰὸν κ5 βοῆς ὕλαν Μωΐς Ἰοϑᾶ ῥιοοὶ ἰϑϑὴ ὧν βαοδλᾶς ϑῇ εν Ὁ Ὑβαθὰς 
οοιοῖο. ΚΚὴ νεΐος ὕβαθν κῶν οἷος ἰχὼ ψόΐννν ομόσδμο ϑρόλοδ Θηϑο Ομ] πᾶ 

«οοῖος ἰμυΐος, οιαχας, "ρας, {πεϑαρο (το μα ο [κὰκ μοῦνο. ἡ Ὅλο . 15.9.13 

μιλ8 μος ἰρρούδθοο ἰμλθο μοβγ ὥθο τοὺς μλόο βπιλαθοο οοῦυ. 1395. γοιὸ 

μμονΐ βαααςς χνλο ἰοἱ Πς ομ.59 οοὴ βαοαὺς ὁ .9 μὰ9 οὶ, μμυίο «ἰγϑϑϑοο 
:λϑραδ. Οὐϑλ5}} κϑονα }}} ἰμραϑ ὡδὶ νοι» μιϑὲ οἰοομ μαιοὶν ἰβαυολθο ονα ξιϑναας 

ϑοιδιαδνῦεϑ κα ἐ9» καρ Πγ βοαῖς ωονοι μοὶ» ἔϑραγο ὍΔ. ἴμδϑῶς. ἰδεϑ μῸ 

μδδιδον μὰ φϑομδον ὦ Βολᾶς [Ξὸ «ἱμο λανῦνα Ἰαλν. ». μακᾶς 5 
ἊΣ κρράο δυϊροανον ἰδ ΝΆ θυ εἰο τα} μδς} κο Ια; ο βμβω εἰ δο 

«Ὁ θ μον ἰαοαας. 7 οι  βοναϑ 9. λορῦλια «ἰῷ 

Νοίο ὥὅϑοδυ Μὲ οἰγϑορθ ϑίο ἰδ λλαϑο ἰδϑρρϑ (ἰο μαθ 5 ἰ το ρας 

σον οἰδααΆαροΣ φῦσα ᾿ς. ἰἈδύμϑυ τοῖν μι οἱ οἰδᾶνπ9 εἰο ἰδ Δ αἰ ὉΡΙΞῚ 

Ν οι ἰδγαδο Μευνίο,. ολαλόθων δ λλο ἰλις οοθ σθλοο.. οιμβ ἐδ ρας 

᾿ϑ᾽. μοὶ οἰδυδαν. ἑομλοὸ γϑὸ δ ωδΝδο σα) ᾿ϑδάλαθο ἰοιὕδαβιο.. οἹαιοσομο 

βϑιϑᾶον. εὐοίδα Μρίμδειο ν ολϑων βαθῶ το γϑ τον ἰϑλυῦοι, ὁ ἰω »ὲ- 

οοἹ ᾿αλ.ο μοὶ ἰοὰ. μαα οὐ κϑ τον μυνσδυ ἰδυυοῦ ἰδ ἰμν μϑὲν βομν Ομϑωμο 

“9 αϑᾷοσ ἐμὸ «θοῦ. ῶρο 151 «39} αοΣ μας ὼς. Ἀβδω, ὀιδέβοον μαυϑϑ 

κῶς δα ιϑοιδι ϑοο : ςοουδΝοὶ ἰλαϑα καθ τοθ οὐσμλου {.}19.5. νοἱ 

κϑοὶ . οεϑρδοῦν ὁ αϑιμβοὰς ορκοθυ βσαλο οἱ μευ [.χ9. οἱ (βαβ. ἰθύν αδοῦ οἷο 

Ἄβωονο οὔμῶς οϑ ὥσθ οὐ . ον. ἈῈ θο)ο. . θοῦ ἰρυϑο . (οἱ ς θα 

φόέρσλοο καθ {1 τ 0) «ον ὐομϑο. τϑαθο ἢ ,Θου5} οὶ μεβ ϑδϑο Ἂς 

οϑῶϑοο οϑς οἷο. ϑομδ (Δαοὶ ἰδλα ας ας ροο μβοδανοο οὐ με3ο 

μοὶ μῶν ῥῦοι. μυρισδν βοαα ἐς οἱ ἰεβόδαο μα ον δυίο. ράσο ογαθο .}}.}} 
δόλια δ ιλοο μοὶ ἴον μον. δου ὼς ας ο. (κ9) οον βαΐῦϑν. 

δε ἰρ ὀμδιν ταῦροι κὸν. σον αι Ν ΙΝ ἤομρος ναΐο ὥσροΣ δ δον 

ϑμοοᾶνος δῶν ον ὄδδδιι μα δῶμα Ἀ. ὁ ον, 15 δέμὰ Ἀγ καὶΐο. ὀῆον οοβλϑϑ ἔμθας 9 

δι, ασο δυίομα οἱ τις οα οἱ ἰϑϑαα οἱ : δ)α9 οἱ ἰδιϑιϑοοῖ ἰμῷςοο 

Ἀν λοις, οομϑ! δ βαγαον βυοῦο : ϑὶ ὁ ἰμξϑ ρβνθον οοΒ 19ῤοι ᾿ϑίο ον ἰοϑϑϑὸ 

ἰδαβ (.ο) ἰ αϑ οὗν. μοβρν. μα νοἱ ὀΐον υϑοδα μαιαϑ [|5. οϑὸν οὐ [55 οὗ... 

ἢουϑιο τ γοΐν. ΟΣ ον ὀβὼν υὐοδθ μαϑαϑ ||3ιϑϑον ᾿δλδ μιχϑ δὸ ρὼ οὶ :ἰδεβο 
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19. ΐ|, Ῥι.θ ᾳαςς Εν μὲν τοις σωματικοις εστι προσφιλεᾷ τὴι φυσει καὶ 

ἐστι αλλοτριον τὴηι φυῦει, εν δὲ τοι ἀσωματοια μόνον συμφωνησις φυσεῶς, κατὰ δὲ 
ταῦ γνώσεις διαφοραι μετρῶμ" ουδὲ γί μι τῶν θεωριῶν ἢ δὐτΊ) ποίτοι συγκρισιν 

τὴς ἑτεριίδ, μαλλὸν δὲ ἐν τὴι τῶν νοητίον ἀστερῶν ϑεώριαι. εν τὴι ἀγιαι τριαδὶ μόνηι 
εστι γνῶσις ουσιωδὴς διότι οὐκ ἐστι πρᾶγμα διαφορὰς δεκτικὸν ἐν τὴι ϑεώριαχι αὐτὴ; 
ὡς τὰ αλλι' οὐδὲ γὰρ ἐκ πολλων φυσεῶν συνεστηκξ κατὰ τὴν τῶν σωματῶν δικι(ροριιν, 
ουδὲ αὐϑὲις κατὰ τὴ" τῶν ἀσωματῶν ϑεώριαν ἔστε ὅιοτι παντὼῶς ὈὙπερβαλλειὶ πάντα 
τὰ γενόμενα εν τῶι μὴ δεχεσϑαι αλλοιῶσιν μηδὲ μεταϑεσιν “εν δνι τῶν παρ αὐτηι 
μνοηματῶν, 

Ἐπ | Ικοπβια ονῦ Πἶον" ποῦ ἀπν' θη ΤΙ θυ βο 164] στ ]βαποη ἄθπι ΒΟ ρίον πᾶ... οἵ} 
Βοπάθνη Ὑν]ἀου]ορὶ ποῖ αἰ ΠΌτΘα πη Ρονγοϊδῦ, (8 65. νϑυπαη  θοραῦτα Ὑοβοη 
σοῦ... 9 Π]ηδον ἤδη Ἰκὔτ ον ]]οἸοη, ΤΊησθη οἹθὺ 65. ἡσΌΊοΠθ, αἷο ον Ναΐαν Ῥαββοπ 
πη ον Ναΐαν βοιδάθῃς αι 1, γὸπ ἄθη ἃἂὰ5. ἀθη 4 ΕἸοπιοηΐοι οαὐπῥαπαοηοη Ἰκὔν θον- 
ἸΙομοα ΠΙπροη μᾶβὲ ἄδ5. οἷπο ἄον Ναύαν ἀΟΥ οἰησϑίποη ΤΠ θουγοθ6η, βἷθ Ζὰ οὐ ἔθη 
ἀπ χὰ βοϊιύχθη; ἄπ8 αββον ἀοη ἊΝ αββουίίοσοι, ἀα5 Τιδηᾶ ἄθη απ ΐθτοι, ἀἴοβον 
Αὐῷῦ βαρὺ αϊος Ἰδαϊνου. χα, οἰποὺ Ἀπάνθη Ἰθπ68; Οἴθβοβ. πιῦίαν. ἐὐξου. Ἰοπὸς ͵ οβθη 
απ Ἰθπὸβ Βαϊέου, 445 ΠἸόβοια ᾿οἸτοπηπιξ, νου βίομξοῦ. οἷπ. ἃπᾶνοβ ἡγθβοη. ΠΌΥΠΟΡ: 
ἅϊος Δ όβθη, οὔ ρ]θίοι ὁ5. οἷα Εὔτ ρου] οηο5. ἽΝ ὁδοὶ δῦ, γουύσρ. βίοι. πίοηΐ τϊξ οἴποι 
δ ηὔγθη, νγῖθ ἅ16. Ἐ]6Ι ΒΟ} 6556} 510}. πἰοιιῦ γογέγαρθη τηϊὺ ἄοὰ ῬΗΔΗ ΖΘ Τοββοση, αἴ 
ὙῦροΙ πίοι τοῖν ἄθὰ Ὑ]ΟΡΓ ΒΙΟσ τ τι. 8. νγ. πϑοῖϊ ἄθη. ΔΒ] Οβοι. γϑυβοῃ!οἄσποη ΠΠἼ1ον- 
αὐίοπ. , Βοὶ ἄοθη ᾿τὔρουϊοβοη  οβοη --- ἅ, ῃ, ὅθ νορη σοι Ναύασοη, ἘΠΡΌ]Η, 
Πέμχποποι παπᾶ ταϊδ ἄσπι 1.6 1}} γγϑβοπί] οἷν νου θαπάποη γουπαη θοραθέθι θο]θη - - 
Βηαοὺ 5ἴοι παν ΤΠΒ ΘΟ ΘΙ πβι πππηιπρ 'π ἀν Ναξανκ, οἴγθα πὶ ρου] βοὴ. ἀπᾶ ον 
Ψονπαη ΡΘραθπηρ,, τυ προ α 5ῖο βοηβῦ ἴπὶ Δ]Π16 ΠῚ γΟΡΒΟΘοη. πᾶ, ἴπὶ Δ Π]Οη, θη 
Ενκαπηξπίββθη ἀπ ὃν 1, οπβανῦ, Ἐπ ρῦ ππέοι Ἰῃποη Ποῖ. βίθιθπάθ ἀπ μο- 
τἴηρο πὰ Οαἴοη ππᾷ ἴπὶ Βὔβοη, ἀθη ,65 βἱῦ ἴῃ ἄον Εὐν]τοηη ηῖ5. ΠΗ υβομ]οᾶο (ἰο5 
ἃἀναᾶοβ", 1)45. οἷἶπο Δ οβοη ἰδὺ ψο!]κοιηπιοι ρθσθη δ5 ἀπᾶνο, ἀπᾷ ᾿ἰϑὺ ταϊῦ νἱοοη 
(Θοἰ πιηΐββοη γουέσϑτς ᾿ΠἘ0]ρ6 βοῖποβ ΕἸ 8, 688. ἀπᾶνο νουβύθιῦ. πὰρ ὑγθηὶρσ ἴη- 
ΤῸ]Ρ 6 βϑῖπον 610} 1] υἰρο]τοῖυ, ὅαν ννοϊΐονλθη νι σθαηρ [σὺ ον ΐηχα : δα} ἢ ] 
οἴπο οἰπσίρο Εὐ]ςοπηἑπῖ5. (θεώρει) ἰδὲ δ] ίομου Αὐτὸ τὰ] ἄν πεομβέθη, ᾿γοβοπθυ5 Πγοὶ 
ἅδν ἘΠ Ἰτοπ πα πῖ5 ὅθ᾽ ροἰβίιροη ϑουηθ" αι, ἢν Ικοῖης οἰηχίρα ἘΠν]τοπηξηῖβ ἄον ον παηΤ- 
Ὑγ686 1} ἰδὺ νυ] ρΊΘΙο ΒΟ ἀϊοβοια ἀπ οἱ Ἰοπθὴ πὶ ἃ6᾽ ἀπάθγοη ᾿ς ΒΟΒΟΙ 015 στ" 
110 ἄδθ. γοπὶ ροιβύϊροη ϑοιδιοι ον 10. Τῦη 6], αἴθ 15. σοἰδερο Βθολμο" αἴ ἴῃ 
ον ΤΡ πβύονπβ ὁὐ]Ἱοπο ἔθη, πἀπὶ ἀοροΠνν 1]Ὸπ 56 ἀπβροβαπᾶϊ τνορᾶθη, ἀμπην ἴοπὸ 5 
Τιοθοη ΘΡΘΡοη. 0906. πδὸ}] ἄρον Ὑ ουβο Π 6 ἀθηποῖν 65. Ό]ος, οὔοιν ἄθνΡ Ναξανομ, οὔον 
ον Ῥουβόποη, ἄογοι Γιοἰδαπρ' ἰἤποη ΔΘ ΡΠ ]οπ δῦ, βῖπα δαὶ ἴπρὸ Ἐχκοπη ηΐεθθο 
ψουβοβίοαοη: ἄθιυ οἷπθ νϑυβξθ!ρ ἀΐοβοβ, (ΟΣ ἃπᾶθνο ἰδὺ π᾿ νίθίον Πίηρθη ΟΥ̓ΔΈ Θα 
ππα] οὐ ἥποσέ ΟἸΟΗ αν απροι, ταῦ ἀθπθῃ ον αἰο Τπταπἀϊροη. ΒΘ] Θῃν δ; ἀοπη ἀπεὶι 
οἷο βίπα ἰπὶ δαπιθ Ὀδβομ μη (ϑοπῦρο, ἄρῃ Ὑ ΘΟΙ561 σὰν Ζοῖῦ ποῖ πηζον- 
Ὑγου οι ὑνῖθ νυνὶ, Ἰουποπα ἀπα 16 τ πᾶ, ΠΟΙ ΘΒ] Πα πᾶ σΘΠοροθηᾶ, ΑἸο]} οἰ ο8 
απίον ἴπποι Ιβορομίοι ἀπ ἩΟΡΡΒΟΙΟΡ. 18. ἀπίον ΟΡ ένγθβοι, νρ]. Βδοῖ, 3,4, 
Ὥκη. 8,10. 10,19. γοὸ7π ἄον Τυϊη ἸοῖνῈ ἄον ἩΘΙ]8, [6 βοὶ οἷο νγθβοηιο πα, ἴῃ 
Ἰοᾶον. Βϑχίθηπιηρ νοΠἸτοππηθπο αν καπηθηΐβ᾽; 16 1πν Δ οβθη κοΐποη Απίππρ Πιαΐ, 50 
ἀπο πίοι ἴπτο Τα κοητίηῖ8, Ϊΐον ἄθπ ΠΟ] Προ ῬΟυΒοηθη ρὶθῦ ὁ5. Κοῖπο {Π|ζοῖ- 
Βοῃϊοῦο ὅθ5. ατϑᾶοβ, ὅποι Ἰκοῖπο Ψορπἀουτηρ, ποῖ οπιρεϊηρῦ 510 1πτὸ Ε]τοππ 185 
πἴοῖ! βευ οηνγοῖβ. Πὰ5. ἰδὲ οἶπο ΜΥΠΔΘυ]οσπηρ ἄθιον, α΄6 ἀθη ϑοπη ροροη ἄση Ὑ αΐοι 
πη ἄοι (οἶδὺ σορομ θοῖ46. πον θβαύζθη. 9 ]λοππ 418 ΤΥ] ν 1δὺ π]ο]δ οἷ δ οβοη, 
ἄδ5 ἴπ βοῖπον Ερκοημ πῖβ, ψ 10 αἴ ἀμἄογοη 8116 {ΤΠιξϑυβοοᾶθ Ἰκοηπίο, ἢ. ἢν. 5ἷὸ 
1δὲ Ικοΐϊη νουρηηρ! 1105 ΟΘβομῦρι, ννῖθ οἷα ΝΥ πα  υνόβοη, 85. 1π ΒΟΙΠ61' Εἰ] ΟΠ π15 
οἷα ον ἐβομσοιίοι ἰκοη γῸὴ ἩΩΝ (Ἰδροπβίαπα χὰ 706 πὶ πη, 80. Ἰδηρὸ 68. [6] 
ἄϊοξον Ναΐπυ οὐκοηπομ γουγγοε πἰοι οἷπο ἀπᾶονο Ὀουσδοι οπ. ταὶ οὐἸζοηποη 
και; 80. ἰβὺ 65. "νεῖ ἄδην οβοι, ἄϊο πο Ναύαν πα Τὐν]τοηηὐη 8. θα 50] Ἰοὺ βἰηᾶ 



440 Ἅ, ῬΠΑΝ ΚΕΝΒΕΠῶ, 

οι νοἱ τοὺς Κρ Ὲ μμυβ ανμο ἢ" τ|κω9. οϑιν υϑοίδο ον οοιο ον) βαθιὰ, 

Ῥτο ὡο μὰν ἰμμοὶ ὡς ας δοο ομοο. ἰδδόμθο μα οὶ αϑάσσθον 

ἰμθιϑς ,ϑοβλο ἰὸς, ὀΐω το μβαᾶο. σαμο "9 ὦν ο Ω., λαα οἷο. οδεε5 

:μανο! ὦ μς μιὰ ὼὸ μὰ. μ9ἱ εκϑοομ» δῶν μβαυίο [ιλογο. μα οο οοδξϑ Ῥρο ὧθ 

ἐλ λοαϑα ῥιοοὶ χὴν ον ὁ δα κοι ἑ ἰμος οο. μὴ ὡὸ θ᾽. μοβν -βαΐας » μιαϑαϑ οἱ 
ἰδ οἱ μβανεθ οιχα}}5 ταὐὐϑι καὶ εἰδβαχας ὁ ποῦ λομα. οὐἱ 

.}} μυ »ροο ἰλολαδοο ἰμὼ ιϑομὰϑ οἱ Νυϊμμοοὶ ον νος δέαου ϑμϑ ϑίο : θομαδον 

ἐόμμ βαᾶλας }} λον μοἢ οὐἱ 19ὴν μομν . ὁμδω βαᾶας 5} υϑοἱ οὐἱ μὰ. μι9ἱ 

μδος δος αὶ τἰδιοῦ ἰδιμρ ῥὸ λα ϑομο ἰο τως ὅϊδοσο οίμαϑον 

Μ,9 οἷοοιν δὰ ὡὸ ον ὅσο δ δϑν κὸς δ λοι. οοον (δα βοναυ ρον αν ᾿ομδνο 
ἈΝ ΒΟ Οἰδδγου μὰς οὐ ἰϑοιαν, ὀμδδι» βοδθο δο μαλῶ μᾶς ὅκα οἱ ᾿ϑνυδα, ιν 

«ἢ ὦ κὰϑ ᾿Ιϑίο βιϑοιν οἰδνδοϑ ᾿ς μὰς ὅς {|9᾽ο.. [κομ.5 ον. θα, -ο 

τοὐμοῦ νοῦλϑο ἰδδμ ὀιδϑι ον ορϑο ἰδέγϑῦ νον λον τόμ» οδοο δοο 

ἐοδΣ μαὺ φὰς ἰλϑὴ) αὐλο χὰ. ἰθινν . (λακΘ ὀΐν. δῶν ὀὴν Μὶ ΜΗ ὀμῶδις 

ἴω. αόδο δ (ϑομοο [κ.15 μου. κα ᾶ μοοὶ βου ας ὁ ρου μϑρ δ λο 

μῶν ἰβαςν ομϑν εἰδοϑιν ἰδϑλον οομὶ. ον ἰβϑαα ῥοῦ οϑὶ ἰδ ἐοὶν οον .μοοΣ 

δλο μὲ ς5 οοἱ δεΐρ . ἰδᾶλος, ἰολϑλο [οὐον «ἰο οκο ς ἡ. ϑραῦναΣ οἰδδο «οὶ 
μονο  κας ας ὁ οἰ ας .30 ([λανας ὁδοῦ ἰας ὕ ὡ ὅσσον ρδδνο 

βοορο ας μϑ 1. ἰδ μγὺ. ᾶνωγ ἰϑμα οἱ κυρδο λᾶς Ὁ οο τας 

Δρο. μοὶ ποΐν, δὴν, ἡομθο δὼ ἰδοῦ μθ ρου καλον δι μοι καῖλϑι ϑλο 

Ἄβδο εἰδὰς ὁ ἰδ ἐο λνυῦο ἰϑϑαο ψιλοὶ {πμὼ : ἰδανας μον λας ἡ βάδα ραϑ) Ὡδ»- 
κϑιῦϑο μοοΐν. τ 55 ἐγ [ἄϑι μϑὸ ξτῶς ὧν βκάαυ κι ὁμδι ον τ κϑὺ ϑλθο Μοοι 

99. μοο αν. αὐλὸν, ιθομοο μυπὺ .Ἰωυασῦ ομϑο μὰ. μ . οοβϑοοο 

ιϑοῦϑον μϑοίναςς., οὗν. το ρας δὸ : οοβλϑαρο ΝΞ δτὸ μμοΣ ὧν ᾶαυ ς.ο] 

514" οἷν Ἀδς ον, Κῶ ἰῦσο μα ϑν ὀϊδδομο ὁμονδθο μαυδοο υίμδ, ομθι 

Ἀκλο Θνδῦοο ᾿μαλθο θα ρο ἃ 15. λας ὁ μομθν ομϑ, μον (σαι ῥο) Ὁ] "οω- 

ιϑίο 'ϑῶο δὼ) ἰμῥῴαυ; μὰς ὧο . δοοδολο βμβαωΐδο Νυίδ, ουὐο  λαϑῦς, ὁ». 

μμμ5» ιο μα Π 5 κὗνον ῥο οἷο ἰδ) ὡ ιοο βϑοο μοῦ 'θμα 

ὥο βόις ὥο ἐαῦμ ας ἰδδδο φοῦς «ρομλο ἐγὼ ἐρῶν ᾿κῶδν, τϑαῦδν, ΝΣ τοὶ; 
ἰδωδο ἰδδϑδδὸ ϑϑαλγ Νυὶγ ὑσμϑο. γαλῶντι δια τοὺς, αἱ Π’ ᾿ς. οὐνϑ 5 γον μαοας 

ὼ ομαϑυ θοθου δωΐο, μος ο ὐνδθοο ἰδορνο δαὶ μι} οδδαξϑο . οὐ ὁ 

ΝΟΣ ἰβογομοο μος ἰδὼν ὡὸ μὸν, δῶν ἰγοιν οἠ αν, ϑάροδοοῦ βὸςδν ο, οἥϑων 

το το μρσα» αὐ. μας οἰϑὸν. ἰδολγ »οΟ' ἰδϑου . οδδυδοὺς, ὁ. ὅμαδο 

τϑ βοον ομοὶ ἰπατν κοὐ κυαμμροο δυο οὔθ γο τ κϑν δου, βαρῶν, οἷο. ήοθο δ 
τὸ τ ϑηλρο μοὶ μαϑϑ.γ οἱᾶϑι» ἰϑαροῦν.. ἰοομ ἰοδαγ ὠὐοσεῦαϑ, να θς 
ἐμοδδον ϑϑὴ. ἰοόν οϑον ἢ}} ἰδοιαυτο.. ἰοομ ἰμοῦν μο ον κου βϑηδοο μυϑο δ ἰοομ ἰδδιμο 

Ὁ τβϑαρον μαϑαϑ ϑἰο.. ἰϑᾶ ρου {αν α «οἱ. μ.. ωϑον μοὶ οον . ἰοῖδν) οὐδοϑον 
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απ Απδπρ' πᾷ Του ἐβοπτροῖτθη ἰτθηποη. Π6 ΤΡ πἰ δ βομαα 8165. σαρ]οϊοῖ τἀπὰ 
ΦΥΓΆΣ ΒΌΠῸι [6 05 ΡΌΒΟΠΔΗ ΘΙ δὲ, γ16 αἰ ἥομπο, αἷο 81165 ππρομίηδογὲ Βαβύγδϑη]ῦ 
ἀπᾷ ἴπν ΒΙ1ΟΚ {1 ΠῚ 41165 ΟΟΒΟ ΘΠ Όπο ο]ἹοΙ  πηξ 810, ΤΟΙ Βοῖπον ΘΘμορ πηρ πᾷ Ἰούσῃ, 
πη 516 βομδαὺ 8 τγὰβ 88 ἴππὶ ἴῃ ἀν Ζαϊχαμεν νγουᾶθῃη σᾶ. ποῖ ἰδὺ δῖ 
πἰομῦ δ νἱθϊοη Ναίαγοι Ζυβαιπτηθηροβοῦ χε, 118 α16 Ἰζῦτρου" ἃ. ἢν  ἃἂὰ5. ἀθῃ ΨὙ1Ὸ 214" 
ἙἘ]ϑιπθηΐοπ τῦῖθ 81165 ΒΙομύρατο παπᾶ Ἰ τ ρθυ!οθθ; τγῖθ αἴδβθβ 'π βοίποπ Ασίθη ν6ι- 
Βοιιϊθάθη ἰθὺ, 50. ἰβὺ ἅποὸὴ αἴθ Τὺ] το 5. θ6 1 ἴππὶ νϑυβομίβαθη.. .. ᾧ β ἰδ θαὶ ἴῃ τ 
8ΌΟΪ. ποῦ 580 ψὶθ 061 ἄον ΕΡΚοππὐηβ ἴπὰ ἅδῃ Κῦὔγρθειοβθη δ θβθη", αἴθ Απίβηρ; 
απ Ἐν βου ΚΟππΘη; Ὑ6ΠΠ 8ῖ6. ἐσ ίρο. β᾽ πᾶ, νορ πη 6 1} 510}. ἢν ρ Ιβθρο Ἐτ- 
Κοπηΐηΐϊβ ττῖο Ὀοίηι Βαῖδπ ἀπ ἄδη Πξπιομθη, 9) πη (16 ΤΎϊπΙ δ ἰδὲ ἴῃ 16 πὶ 
Βθοτθα οὐμδῦθη ρον 8116 Οἰθσογάθμδη, 816 Ἰτοπηῦ Ἰζοῖπ  ου ἐπᾶθραηρ' ἴῃ ἱρρομᾶ 
οἷπον ἴῃσον Ενϊτοπηϊηΐββος, 6α8. ἰϑύ εἶπα Εν] αῤθεππρ σὰ ἄθπη δυβίθη; 816 Ἰζαπηΐ 
᾿κεῖ ον παορτσιπο χὰ ΗἩὔΠδσθη οὔθ σὰ Νιδάθλθη. Τ)θηπθη ἐπρτθο]θ ἰκὔὕπποπ δ π0 ἢ 
ἴσο ΕἰΡκοππ πῖβεα πίοι (16 Ατὸ ἀν Ἰὐν]σθηπθηϊββο Ὀ61 ἄθη (ἀββομθμίθι Πδ,λοπ, 
ἄδηπ ἴμτο Εἰ]τοη δ η15. δῦ ἡ Βα Π0} πα 8116 ἴπτ 6 Ο Θαϑηϊζθη οτήσηοη 1ΏΤ νυ βο Π0ἢ 
Ζι, 16 Τυϊηι δ δῦ ὈΠγοΥΡ] ΙΟ]1ολι: ,Ὁ Οοὐῦ, ΜῸΣ δῦ Πῖ’ ρΊοοᾺ Ἐ" 

20. «». ' 4])΄1ὦ τῶν πεντὲ αἰσϑησεῶν τοῦ μοῦ λογιόμους δεχομενου βλεπωμεν 

διὰ τινὸς αὐτῶν μαλλὸν σκληρυνονται πρὸς τὸν νοῦν" ὁ χὰ γνῶστον οτι ὅι᾽ αἀχοης 
γινέται εἰ λογὸς φύυβερος καρδιὰν ταρασσει ἀνδρος καϑῶς λέγει Σολομῶν (ρτον. 19, 95), 

Αὐτοὶ [ἴον μΆ θη τὴν οἶπο ὙΔονΙθρπηρ (ον ΠΌΤΘπ ἴῃ ὅ6πὶ Βούγοῖβο, δ β ἩΨῚΣ 
οἶπα γογπϊῇρο, ἔθου α16 Ξἴππθ ουμδθθπο εὐ νὰ ΒΆΡΘη, α16 ἄθυ' ϑίπη 8116 Βῖπιπα 
ἰϑὲ ἀμ ἄδθ γν1" ἰοῦ πὰρ ψγῖα ἅϊ6 ἀπγουηηξέίσοη ΤΊΘσΘ 8116 γοὰ ἄρῃ ΒΙππθη ππ5 
ὑγϑίθεπ Ἰάββοη, βοπᾶορῃ τὺ ΗΠ 6 ἴππο ἀθροι ἀπΒΟΡο ΔηρΟΌΟΥΘ πο ὙΘεπαμ 
σῸ ΒΡ τοππ πἷβ Κοπηθη. ΗΘ Ρ οἰθὲ ον οἰπθῃ βομ]αροηᾶθη Βονγοῖὶθ ἰπ βοίποῃ 
υουίοη:: {0611 ἀπτοῖ α16 Ὀεἰκαμπΐθῃ {{π| δἴππα αἴ απ ἴῃ ππβ ἃ, ἢ. αϊθ βθο]ο, 
ἅ16 αϑάβπικοπ γὸμ διβθη γον [615 (6 δα α16  ΟΡΗ ΠΗ οἰμυτκοπᾶθη Πίηρο 
415 Τυῆρον Ἰἤτον Εν οηηὕμῖβ, δα Ὠϊτηπιῦ, 80. ὙγῸ]]16 η τι βϑθη, ἀπτοι! νγ 6] θη ΘΙ πη 
α16586 (ἰδἀδη]τθη ῬΘΒΟ 6.8. συ ΡΜ ΙΓ ΘΠ δα αἴθ Ὑ Θσππη τ οἰηνσιτίτθη θυ δὶ Ἰζοτητηΐ 
αἴ6 γον ϊρο Αμ]αρο ον Ξθ016. ἴῃ πὴ8 θοβοπᾶοχβ σὰν Επβοβοίπυηρ, [ Π88 ρ6- 214 
Βο]ουὐ οΟἸοπθαν ἀπτοῖ 85 (ον, Ἰῃβοβογη. ΔΌΣΙΝ ἀΐοβοη Κἴηη οἷπ φαδ]οηᾶον ἄ 
ἄδμαϊτο οἰπσιθῦ ἀπ ἅϊ6 5'6618 Ῥϑυηνυ ρὲ; ἀδάθπτοι ἐνὶ ἰῃρο ΨοΡηπ  ρκοῖῦ 6- 
ΒΟΠΘΓΒ ΠΟΡγΟΣ. ον ἄδπι ΑΠΉΡ]1οἷς οἰπθβ Ἰζπἴϊρρ6]8 ἐμγομίου βίοι ον Ἠππᾶ υπᾶ 
ρου πδυρὶ ἅϊο ΤΊθυθ, δῦθηβο νὸν ἄθπη (ἀΘΒΘΊΤΘΙ οὔου ἄθιη μξ β]1Ομθη θσποι ἀπ 
(ΘΙ Θβομ μηδ κΚ ἄθββοι Ὑ788. 50} 4110}} ἰδῦ; νὸν ἄθπι ͵ουὺ ΔΌΟΣ Ὁπὰ ΔΒρΟΒΡΤΟΟΙΘΠΡ 
Ὠτομαηρ Εἰ γομθοη 510}. πὰρ γουη ἤ ρο ἤοβοη. οιητηῦ 65 θ0ἢ) γον, ὅδ δἷποὺ 
58 ὁ Εϑυπο οἷα Βαχίοβ ουῦ μῦνῦ ππᾶ βοΐοτὺ ἴῃπ ἀδ8 ΕἾΘΡΟΡ ἀπᾷ ἄϊα Ὥνβοη- 
ἰουο ΡΟΣ Μ]1Ὁ, τπϑποθον βυϊσὲ βορδι νὸν Εατοθξ, Βοὶ οἴπϑιη Τίθσο ἰδὲ ἄδ5 πίοι 
ον ΕΔ]. Ἐπ θεΙκΡ  Ῥ ρὲ βοπθ Βοπδπρύπηρ ἀατοι ἀκ5. ΘΟΒν νχουῦ Ῥσον. 19, 96. 

Ὁ 

91. Ιπὰ [ο]ροπᾶθῃ δυο οι" [85 σου ρο θβθη πὶ ττῖ8 ποοῖι ῦμον ἱπὶ 
Τ]Π θυβο βίο χὰ ἀθη ἀατοῖ ἴῃτὸ Ναΐαν φοραμάθπθη ΤΊΘΤΘΙ: 

κ᾽" γ' Ο νοὺυς ἕν τη τῶν ϑεου ἐντολῶν ϑρησχειαι γενομενορ ἐν τὴι τῶν κατι 

τοῦτον τὸν χοῦμον πραγματῶν νοηδὲι διάγει" εν δὲ τὴι γνῶσει γενόμενος εν τῆι 
ϑεώριαι αναστρεφεται" ἐν δὲ τὴν προσευχὴν γενόμενος ἐν τῶι ἀνειδεῶν φῶτι γινεταῖν 
ὁ τύπος ϑέου ονομιξεται" οὗτος δὲ ὁρῶι τῶν νοημάτων τῇ» τὲ συμφῶνησιν κάι τὴν 
διαφορὰν δια τὴς ϑεωριαφ τῶν φυσεῶν καὶ τῶν ὑπὲρ τας φυσεις τουτεστι τῶν σωμα- 
τῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ της ουδσιωδουρ γνώσεως. 

ἘΠ ΜΠ] τῖθᾶρι" κοίροη, ἃ. τυῦῖι" αὶ ὑπ5. οἷῃ γον ρο8 οβοπ ΠΆΡ6π, ἀ88, 
ὙΘΠΠ 65. Ἅ1Π, ἴππσποὸν πιθὴν σὰν Εὐκοηη ἐπα Του βομτοϊξοῦ. ὔθηπ αἴ6 Ψορπυμ 
-- ἄδ8 ἰδὲ ἀϊδβοβ Ὑ ϑβθι --- ἀἴἰα Θυοία (οὐΐοβ ἱπὶ Θ᾽ομέρασθη. οὐ} --- (ἃ 5. ̓8ὺ 

ΑἸμιβυά!ππροι ἃ, Κ΄, 68, ἃ. ἩΓΤε8, πὰ Οδυεἴπρου, ῬΑ] οἹορ.- βίον, ΚΙ, Ν, Εἰ. Βαπὰ 18... δῦ 



443 Ψ. ΓΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

ρος βαλας }}ὸ μᾶδλος «Ὁ οὐοι. μὰ δ ϑδν γὸ μιλοῦν υϑο 

ἰδ ΘΝ βαοδιανο ᾿ς ἐδιον Του, ἱμκο κ᾿ Νυΐν ἰαλον μὰν οοὴ μ9. δ.θ6) 
ἰοομ ἰοβδαν οιαυ δα θν μιὸν αθτ γ5. ὃ ςκϑῦ μδδνομ [καθ ων αὐοὶ μὸν. βοοὶ ἰδ αὶ 
βοῦδ. »ὸ. ἰϑαρας. ἱοῖΝ ἰδϑομθν οὰϑν ϑαα οὐοὴῦ ορϑ ἐμοῦ κῶν ομϑ 

ομαθν ἤομο . Ια  ἰοοδθο. ἰδῶ ϑο μεδαθ μῤ0») βαϑ υυἱο . ἐϑηδθο μοὶ) 

μοι ΝΘ βαον.. δ οαιοο οιδϑις «οἱο ἃς μβοο Νὰ 5. βομθ) ἰλασμθϑρῖο [γον βϑαρο 
215. ᾿θω θαι, οοῦν οὶ ὧν ο.5 μίμαο ἰας. ἴα. οιαρουΐαθο ἰοῖδὰν ολονκ ᾧ5 

ἰόν δος, μα αϑϑ ορϑ δ δὺο εἱ 535). δϑὺ . ᾿ουϑὰ ῥιοοὶγ ψφοῥο [μ5}} ας. ὅλο 

ΟΝ μὸν γ95 ΜοΡΣος ἔϑηδοο βοίδο ἰδῶς μκθ κῶς, κϑον μον οἱ οδδιοΣ ἰδιογοῦα. 
μον οὖν απ ὁ μϑ ϑμο ἰδοῦ μὰ λαθου. ἰδυυοίο ἰνμοαϑ ἰδϑορςς, 
φϑοῦ Βο 'δβορ, μον μαθαϑ ΝΟ ἸκσδΣ κῶν ομπ οἠαϑα ϑαδαν,, δώμαν τ οἷν. 
ΒΘ ὁ ὦ λα» (ον ἰοομ ἰδαν 5 κὸν κο ΟἰβΝοΣ βϑαρας ϑομδδο ϑίο.. ον. 

Βοο 'κο] Νὰ οὐλο δον (δυΐ ἰοῦ. οὐδοθον ἱμοῖνθον οὶ. ἰθο δου }}}}) ἰβογανϑ 

ας διὸ τοῦδ -οΝναὶ ἰδϑοιαθο ᾿αϑὸ ον. .δοι μοὶ οο οἰδυῶν 9 ̓ νᾶτοο 

τον ἰδ. οοι ἰοῖδ τμαὉ οἷς. κϑόομν |ἰ58 οο) ἰκαϑονα : βυυοῦ» δος. ἰμῦο 
δῖ θο.. μλ)ο μὰϑ ὁ τῷ μὺ δὰ ϑύγαδο μοὶγ :βϑᾶρο ϑοβνον μιαῦαϑ ιϑὶ :ςουεθίνοου 
νος μαίας ||} Βαλας γ οἹ οὐδ οἰμωδμον μὰϑ ὼ ὥϑδο μον 39. 5 

1515. (όομϑοο ἰδςςς Ὁ μαχοῦῦν ἰοομδος οὗλοι ὠξρῦδι» λαῦ. λλοδοο θ. οἱ ἰδωωδὶ 

τοῦ. κα 5 ἰϑλαλο μιλιθν λαδδ 5.9 ᾿ϑρο δ. νον αν οϑροο μαύλτῶς ϑξοεθ 

: μὰ ἴμιαὸ μι λοῦ δο) ἰμωπ 5 μη» ναχϑαν Ἂς (ϑομλο Ἄγαλο α αν ον νοὶ μὰ 1. 

τοι νοΐ ΟκὰΣ. κϑμοο ἰδὰς τ Ἐς ὲ ον αν. κὰν ϑοῖδον κοῖς ὁοΐ ..5 οἱ 
τϑ βάν Ἀδι βαῦνοΣ οΐον ορ,5}} μοὶ -ῶν ὦ βὸ λοδνο εἰβον [ιόμϑὶ κάδον 

Νμϑῦ οοὶ βαδαΣ τοῦ με οἰδᾶν, κῶς οομθο οἰδοος ὅν ̓θμμο ἰαο ἰβᾶσυ 
εἰβομο ἰνῶσϑ οὐδαΐο ρον βαϑιαα ὧθ λς Δ]ο :ωσαςΐ 5 ὧν μα. 

εομόϑιο οἷς δοιαὶ» κα. [6 .κϑο] μοίο ϑϑωαϑ μϑα  οδϑ. (ϑο Ὡς 5Ν5 

κα. Δαβ αν ρρο ᾷς μὴ «Θἰο.. οϑἹ [ιϑοὶν ὡὸ θοἹ οἷν. ον μὸν [ταν μδο βαλἢ 

βιδ᾽ ᾷςς κν μβῥοῦ ϑλα γι ΟλλλλαθοΣ οιθορθ Νάβιν α οοὴ (αϑδδιβθοος Νοσ αν 
Ἰῤφοο Ναλβ οἱ τρυῦδα [5 οὐϑοΐν ἰλομδος λον τ κῶνον νοΐ» ἔομαο. οἰδοι αλϑο 
ἰδαβϑο μδοβ..ἡ ιν ἧα θαν μϑμολο ἰμθοθ αραθϑ, [(αὐρδιϑλον βηδιαν. οἱ 

ἰμϑαϑῦ ων. ΟΣ υοἱ εϑμα ἰαΐμτως, τος 9 Ι5}5 Ἀὰ. ἰϑομβῶσο. κυϑαο ας. 5) 

ἰκα 59. ὡροὶν ὍοἹ ἰδ κι ἔρθαϑλοὶ, ᾿οο [..9.57 σοῖο ϑα μθας δι; 

ιϑομαραις, ομρα οἱ. (βο ὁ [(αμοοὶ Ναϑ ο. δ .ϑοι ὁθ «᾿οοὰ ον ο 5 ΦωωΝ9) 

μον ὦ δα! ἰϑοι Μὸ ᾿ὶ τρῦνα ἰμϑοδιλοι ἴοι ἐγμοδν οἱ ὀνμροὶγ μὰ. γον «κὰν μαρεθ) 
Νὴ ἰδοῦ ὡδοῦ »οἱ βαχοὺν ἰδ νον. αι 9) νοἷο ἰδ, μοαυς μὐαροί 

ἰδ ὃν γαλῶνϑο οἷς.  ραλιϑ ιοιίογυσαο λοι ΟΝ ααον»Σ μων). ως. φϑιοὶ, 

ἰλομδις ὁ. τἰμμο Δι ῥαο ρον ἰδᾶν. ὧὖ) (οἷο μὲ. «ϑομδδϑ. ῥϑλοὶ, Νϑὴν ᾿ϑϑάλαϑο βαμθ) 
'ὭΞΝ δὰ» δοοὶ 55 α.5 οὐὐ ιομα. ἰδ ἰϑαα οὐμπυ μοιῦαϑο εἰλίλος οο. ῥοὴ 
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ἄορ Απἤιθρ χα αὐ Πονθη ΤυἸτοη 18 ---, 50 ϑηΔο] Ὁ 50. 15 ἄθι Ψογβυϊ πηϊε 
ἄϊθβου γον, «160 πιο] βἷο ἰῃ ΠΡΟ Πα Ἰθπηρ 16 ἀομοίο ἰοἰίοβ πὲ, ἀοείο τοῖπον 
ΠΡ [0 νὸμ θη ᾿νοἰ ἀθπβο α 65; 1Ππγὸ ὅ'66168 τνῖτα ὁὐἹοπομίοῦ ἄπτοι α5. Ν᾽ ονδυϊ πᾶπῖβ 
νοπ ἄον Ἰλορίονιηρ ἄθ5. ΑἸ], βίο νοπιου]εί, ΠΕῚ 510}} 56] 5 ὺ τνῖο ψυπάουθ αν (ἀοὐέ {πν 
Ὧδ5 ΑἸΙροποῖπθ ἀπ 485. Πὐ]ηχοῖπο [ ΒΟΥ ρῚ ἵπὶ Δ ΟΠ501 ον Δοϊξοπ ὑπαὶ πὶ Δ Πμ66] 51." 
(ον Τ]οιποηΐο, ἸθοΠαννῦ βῖο. ΠΟ] ἀϊοβὸπὶ ΠΙοπδὺ (6 Τυροπᾶ, βθοισὺ 5ἷ6. ὨΌΠΟυ ἰὴ 
ἄον Ἐσϊτοιπ πῖβ, το οἱ βαρύ; οἶδ βῖθ ἴπὰ ἀν Τυν]τοπηίηῖδ, δὸ ἡψαπᾶο]ν 56. ἴπ 
σοϊβιϊσοι Θομδιοι" ἃ. ἢ. σὰ ἀον νου ΡΟ ΡΌπΘΩ ροἰβύϊροι Εὐ]τοημπ 8 ροΙδηρῦ, νϑηᾶο!ν 
5186 πὶ ροϊπύΐρϑη βόπαποι, σΠαμοΪ θη (ἴθ σο]οῖ μοῦ. Τὴν ΓΠΠΡῚ δῖα 1 ἴα Ἰυν]ςοηη ηα 
ἅν πὔμπονοι. ΠΙπρῸ οἷπ, 6} 56 ἄδη ΤΠ} ουβο ]ο ον ΝΡ μπη νοβοι, ἴα ἢν 
οὗνχα πᾶΐο ἰτουπσιοη ; ὅπ ἢ γα δἰ ἀαχο} (88 Ὑ οΥβύδπαμβ ἀον ΒΟΒ ου]οπομ οί. 
,»ἰδὺ βίο 1π| θροὺ ἔθου ἀδῃ. Οἰπχοίηοι ΠΙΠρΌμ, ἀᾶπη Βομνγοῦ 58. ἴπὶ Τήομθο“, ψνὸ 
65. Κοῖπο ΒΠάου παπᾶ Ὑ ΟΕ ΟΙ]ππροι σἸθῦ, δ ἄθπὶ βορν ΟΥὐο (ἀοὐίοβ. Του βομπχιποἱ 
ἤρᾶο Εοραηρ, 1οἴον Ἡδποῖι, Ἰοᾶθα ΒΠ4. Ὑγν ἀΐοβον ΟΠ αὐ ἐμ Ηρ σοννονάθη 
15, βύϑιῦ δα ἀον Ἠδια ὑπαὶ βολϊϑαὺ ἴθ ἀον ΟἸ ΘΗ δσπιηρ' 465. (ἰοἰβίοβ (16. ΕΠ ημοῖ! 
ον Ἐκ ηὐτ 5. ἀανῖη, ἀα5 ἀοῦν ἀϊο οἰ ἘΠ Πομ6 ΤΙ βδοῖιο. Αἰ]ον ἊΝ ΟἹ ἐποριοναηρ' ἰδὲ, 
--- ἀπ ἀπο 416. ΜΟΥΒΟ ΙΘἀομ]Π ον ΔΠ1ῈΥ νὸμ ἀθη οἰηζοίποι Ναβασεπ ἀπροαοαξοΐρῃ 
ΤυυἸοππι ἶββο: ον πα ουβο οἀοῦ αἴθ Ἰυυ]κοπηΐπ5 ἄθ8 ΝΕ ΡΠ ΟΠ Θ. ἀπ 05. ΤΙΘΒον- 
παὐ τ Ποοα ἃ. ἢ. 465 ἸΚὑν ΡΟ ΠΟ θα. πη 65 ἸΚὑνρου]οβοι. πὰ 100 ππδ ΒΒΡΓ ΘΒ] ΙΟΗ6 
Ὑγ ΘΒ Ποπ6 ΕΥ]τΘ 118. 

22, «ὦ «. Τῶν πειρασμῶν ον μὲν ἐπιϑυμησεις οἱ ὃὲ σωματικὰ αλγὴ τοῖς αν- 
ὥρωποις προραγουσιν. 

Βομαμ ον Ἰπιρσ ἅ16. γουβο !θἄοθποπ Ατίοη ἄον Κρ ον Τξποποι τϊᾶον 
ἀπ. Πρ Ψουβποιπηροη, 16. πολὺ ἃιι5. οἰροηοπι Δ Π]Π]θη, βοπᾶάθυν νοῦ αίαπ, ἄθη 
Τηϊηποπδη ἀπ ἴσοι ἮΥ ΟΡ χϑαρθη οπητηθι, πα οἰποβέθ]β Τι ϊδίο, 5ὺ ΔΙ 65. [νοὶ 
ἄθη ΤΟΙ ἔορα πρᾶ θοὶ ἄθτι Ηονυη, ἄθπι ΑἸΐπρο πηβΡρο8. ΓΙΟΌΘΠΒ; 50. τηϊίββου. αἴθ 
ἘΠπβΙοα]ον ἐξρ]οἢ. τῖῦ υὔβου. Οδαδηίζοι ππᾶ Βορϊοσᾶοῃ Κἀπηρίοπ, Τ 6118. βἰ πᾶ 65 
Νδιο, 50 [»οὶ Ἰοπθηι ΧΟΡ ΠΟ, 61 τηϊῦ βοῖποβ αίουβ ὙΥ οἷν ΕΒΟΡΣπΟΝ ἐνὶορ πᾷ 
165}}81}} 8118 ἄβι" ἸΚΊροΙΘ δπιβρ βο] ββθα, ἴῃ σροβα ΘΘοθηποῦ πᾶ (ῸΒ] ρουϊοῦ; γῸὴ 
ἴππὶ βομτνοῖ οὐ Ῥαῦϊιβ 11 (ον. 3, τ. 108. ΜΠ ἀονατ ἐἴροπι Ὀδαν προ πῃ5 ἀἴο Πέμησποη 919" 
ἴπ ἄον ΕΠΩΞατη τοῖν ππβτον Ζ6116, δπ5. ΑἸ] ἄθββοι, νγᾶβ υνῖν οι ]όσθι ΠΆΠΘΠ, ΟἽΟΥΣ 
ἴπ ἴον ψουχαρμποιν, οὐ ἴπ ἀ6᾽ ΕἸΡΙ ΠΡ Πρ 8] ΠΠΒΡῈ Ρὔβοη ΠΡαΐθη. ἀπᾶνο Π - 
παπποῦ μοτἄπιρίοπ α16 ΔΙΟΏ ΒΟ. ταῦ 16] ὉΠ: Οἤθη. ΞΟΠ Ποσ σθαι; 50. ὙὙᾺΣ 65. οὶ ἴδπι 
οὐβίοη δύνοῖθον, ἄθπι βοιίροῃ ΗΪο, οὔδυ Ἰγεὶ ἄθτη 610, ἄδι8. δοιέχθμη ὕαπγο ριομῦ- 
θυ ο ἶρ ρουγοβθ Ὑγ8}, 6Π6. Ἃ6᾽ ΗΘ βἰ6. Πποῖ]δο: πιο. 18... ὀ Τπὶ ο8. Ἰκασα χα 
ξββθα; αἴθε νοὶ ἀσρέθπ ἄθν Ὑουβποιαπρ', Ρ]οΙοιιβαπι αἴθ Ἡδτιρετιρροη (2) εἰμ 
568} βέδυς θ61 ἄθ ὑνᾶμτθη ΕἸ ΠΒΙΘα] θυ γ ρου 1ΠΓ65 Οἰπβδπιθη [66 η8, ἢϊ0 δ ΠῸΣ 
αϊθ τηπηρ ἔλομου Απἐρομπηροη Ἃ(6Ρ Γιβῦ, Βοη8 7} ἃ 0} 16 νουβομίθθπον Ασέθη 
ον Ξδοιθηποῦ ἰηΐο]θθ γοὸῦ Ὑ οι Ζαρίποῖς, (05 ἘΘΥΠΒΘΙΠΒ γῸΠ ΔΙ1ῸΣ ζα]ξαν ἀπ ἦδν 
τηδηπὶ ρ δοιθι ἸΧσαπκποῖδοι; ἄον Ββον μην Ὀνιηρὺ 816. ἔθου βἷο, γγοπῃ (ἰοὐθ 65. Ζὰ- 
18 8{, σὰν Ῥυϊίαμπρ' ἄου ΜΓΘΉΒΟ 6 α, χὰ 5616} οἰρθηθη ΒΟμθηᾶθ πᾷ σὰν ΟΥ̓ ΘΩΔΡΌῚρ, 
Βοίπθβ υὔβϑη ΤῊΪΘθ68. 

28. «". 0 νοὺς τοτὲ μὲν ἀπὸ νοημαᾶτος πρὸς νοημα μέταγει τὸτξ δὲ απὸ ϑεω- 

ρίας πρὸς θεωριῶν καὶ αὐϑι ἀπὸ νοηματος πρὸς ϑεωριίὰν χαὶ ἀπὸ ϑεωριας πρὸς 
ψοημα" ἐστι δὲ οτξὲ ἀπὸ κατασταύεῶς τὴρ πὑπὲρ τὰ εἰδὴ πρὸς νοημα ἢ πρὸς ϑεωῶριαν 
μεταβαλλεται καὶ ἀπὸ τουτῶν παλιν πρὸς τὴν σὕπὲρ τὰ ειδὴ καταστασιν ἐπαναβαινει" 
τουτου δὲ προρευχὴς καιρῶι τυγχάνει. 

ἌΝ οη ἄθπι Ἡ πνγοῖβ δὰ} ἀϊ6 ἔγϑῖθ νου θη θορδυΐα ΝαΐαΣ ἴῃ ππ5. ἀπ ἀδυδαῦ, 
ἀαβθ᾽ ἀμβον Βίπποη ἀπ ΠΟΘΏΪτοη 6] πὴβ πολ τὸ Ὀ6Ὶ ἄοῃ ΤΊΘσθ. ροθυπ θη 15, 

δ0 
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δ, κ9.5 ὡὼὸ βοοὶ . ἰδϑῖο οίοον» ἰ(δὸ. ἱμμο οὐμῶνο ἰδιαο οἱ ασιιιῦν ο μμυασ, 

᾿μλο ὡῶο . υϑοίδος. θαο ὃ ϑοῖο.. υῥοίδες ιγο)! ὁθ χΞ 50; «[μκ3 σοροὺς, θαυ 

ὧδο ὐϑλο [υὐο  ᾿αὸ, οἱ Πἰ56.09 ᾿οῦς, αϑον }]} [Δα χοὶ ον οἷοί οὐ δὶ ράσο, 

Ὡϑ ἈΣο. Ὁ εἰς «53. οἷ. λας οἱ ον ΟΝ ον 15» αιοδος 3, «9 

κϑαλα μιροὶ γαλῶλϑ ἰκωθ οδο ἐλδοο ὑδδνιομο ὅδ κ9. κ5 δεΐν ἰαλθον κα 5 

δλϑ ἰεϑοὺῦ Ἂδ. ὡς ἠόμοοο ὅθ «οἷο Π᾿, ασν θα νοὶ κϑ, ᾿κδ)ο κι ὅοο 
ὑν κϑνονθν ἔΒκμοὸ ὥρομο δάσος οϑ.) ἐο μανϑδθο βϑλάθν τἰδανφαλον μυυοῦο 

μον ἱιϑῶθ ὀδδιγ ᾿αϑιϑ ὀμβοὸ ἶρις ον ἔξ ϑὅν. μὴ οο μὰς θοον «ρΆκς ὁ 
Ζιόδι νοι ὦ ὦ ὍΣ, σα ον οὖν. σι ο το ακοα στ ἑομο ὡ59}} ξῳμβας δ 

ἰδυλν)ο χα οἱ [καθ γομο οδοογ Νκο μοῦ δ βϑαοῦν. [θα οο ὁ Ἀδὰ. «35 

ράσο Με αυο Νεΐμμο [καυΐγο τ ΝᾺ. μομϑ) ᾿ϑδιλλᾶϑο [5.. δι οἱ τκϑοιξούαϑοοΣ 

τϑδϑοΣ θβμοκο μοῦ5 βμρα9 οοι ὼ ἰμμο οὗν οι ροΐλο δι οσσοο «531 ὸ 

ὧδ «ἰμον βϑλ μοὶ οὗν δ ἦφϑϑϑο ἰοβοο μέαθοο ᾿ρούδδοο : υϑοῖνς ἰδθοο ᾿ϑϑνάλασοο 

ἱὼο. οοιαι, Ῥιῶν ᾿ϑῦσδο 35. ὅ!ο μχϑὸ ἰ᾿α 3. ἐνοιϑν θα ἄυϑο, ».- μοι 

τ 3 Ἀδν. όσον, .μϑοὶν μοὶ οἰδτοβν θν οδδιῶν ἰδάϑδας, τἰνροίο ἐμμυν μοαῦς, 

ἰδ δὸῦ ὑὸν» « [καλὸ υϑοίδας, [μγο}} δ ὦ κϑλϑο . οὖν. ρααϑαθο οὐδιωξξο ᾧσο. ἰοῦ." 

ἀᾶϑι ὡ ἐμ ἔμ κυ ἰθλθα ῥο {9] μοϊϑγο . κμυΐ ραν ἰδιιυοῦ ἰξλωδς, ἐδνυοῦ 
«οὐ ον οἱακρο  ϑν ϑοίο ἰδ) κὰν ἈΔΩΣ κοοῦ ἰϑῦσαο [3..δ)ο :μχϑν 

᾿ λον ο οὐϑ Δ. οβδο σοι ἰθκδα. ὐο. ράϑοοο κα ρδο ὌΝ Νοσλο οἱ ον, Ὁ ΟμΩΣ 

ΔΝ ὅμὰν ᾿ϑομπίου; ἰαχο ἰγὥαδ, ΘΟ, οἷο. ομρ υδοῦὶ ἰδδιρ, ἐμξγο αιλοο 
δαυα. οἷο. οΝο τς δ .5.}}9 (.οδαα. οἱ ἰνοΐο, ἤμδα ΚΞ ὁ οὐ .ὧϑοΐο 

οὐοοΐνς, «οϑ ἐο ΘΝ οΣ οἱ ΟΝ οσιοο ἰαῦρο 'Ῥ'Μμ)ὼ3 ἐμὸν βο ϑοῖο. [δα σμοον 

οὔϑον υϑ0.}. οἷο ἰκϑο : (ϑαρο ϑόμῃ ἰϑϑαα οἱ αϑογο.  γ ψοβλον 99}, οἷο ἃ ϑ3 

1 ἱμοίο βδοο ἱβμμοο βορϑὸ :ἰδϑαυθοο ἰδωμοο τἰμϑαο ἐμ φιθυ οὶ νοὶ ουμοΣ 
φροῦδον Ελο ἰμορ μὸ ϑ ϑοο Νικυοῦ ἰδδνϑϑο ἰδμάον εὐουΐ τ κῶνον οἱ» ἰϑμαο 
δ. ον. ὐοίδο. θοροῦ ὡ χὰ. ϑοῖο .οιδομοῦ μαλάλα ἰϑᾶρο ὁ οὧϑἹ ὅσου 

χ16" οἴδν (υϑο και, [καθὸ «ϑίο δμβϑῦους. τοιδιοοὶ μοβδο ὡο οἱ ἰοιδν ἐο ρρο μον οδοοὶν 
Ἀἱ δῦ οϑῦϑο σόμοο Ἰακῶνϑ οἷν ομϑ ορϑνδοῦ οὐλον Σ μι διροὶ οἱ οὐλὴ) Βο θοι; 

ν μγο.} οἰο }.9α.ρο ῬῪ ον ἐὶϑ [πα  ἰμὼν οὐ }}5ο νοἱ .αγασοῦ» μᾶς, το 

᾿ς. οὐϑναα, ἰμὼν δὴ νοΐ υϑον 'θμαο μαῦρο καδν μων μὅμυ κῶν οἱ ψοΐο 
κως ἤτοι ϑίο. θα οι, κῶς. υὐοὶδ ὁοο. τῶν ον νοΐ ἔθμαο : ̓ ϑαρο »Ξῶνο ἴμϑις λαδον 

οὖν. μθ ϑοὶ ἰδοῦ Βκρο ἰμυ ΟΣ «κἄςς ἑὰς οο ϑϑὔσαϑν οδοοὶ δε 

δ ῃις ἰοο ν΄ οὐ μϑας καςς μολεῖν οὐ ψοΐ οὐὐμοΣ ὀθων οαοο [οὰ. 

βϑαρο οὖς Δ. Μμοΐ ὸ μὼ} καθ ἑμὺν αθον ον οοὶ θγ ἐοο μος. Ὁ. ἰδοῦ 
μλον. οἷος ἐέαον μὸ ϑοῖο μοὶ ἰομν μον. δϑ Ὡὰ. δ οἷμον ῬροΣ 
τον κϑδ αὐ μὰ, μο .9Ν 89 τον; οἱ .]!5αρο λοῦς. βρο οὖς μθ ὅσο οἰδυυο 
ΘΙΞ ΚΣ κοβὼν Ἀν ὅ)ο μονα τ καλοῦν, ἰδῶ) τον ΟΣ οἱ - ᾿ομοξος 
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ὈΘΙΘΕυ δ ΟΡ ὑπ8 θεν (5 σϑ]οῖπιθ σοι βεῖρο Το ῦο ἄθ8 ἘΠΠΒΙΘά]6 05, 16 65. ἴπ ἄδὺ 
5.116 βοβίμσν σῖγα γὸπ ἀθπθα, αἴθ οι" 610 ροκυοασίρὺ βἰπᾶ, ἴῃ προ ΟΣ πα τ 
δ] ὑοὺ βἰμα ἀπᾶ Ἰοπὸ ΟΘ]1οἸ Πγἶδβο ἩγαΠυπΘμπιθη. 16 οΥμαη, ἄϊο ἀπτοι 
Ἰᾶπρ Αβίζοβ Γι ῖ08. ππᾶ (6 Ξ6616 [ σϑγοίπὶρα τἀπὶ ἱπὶ βἐυδῃ]θπάθη (Ἰδηαχα ἰἰ)6 
α16 Ὑονβίθιπηρ ον ΙΠ θην δῦ ΘυμθΘη ἰδ, 9 6110 οἰπτηδ] γὸπ οἴποπὶ Ὑ ουβι πα ηὶς 
ζπτὶ πάθους, οπη 516 πϑῃ}] 10} αἴδβθ Κδοιθ γονβέδποπ παῖ, αἷ6 Ναΐαροι πη 
αἴ6 Τὰ ρϑηποίξοη ἸΠγῸ5 ΔΝ ΠΠΚθηβ, οὐθὺ τνῖο να π ον): παι χυγθοϊκ Ἰθη] οἷ ἀδ5 βἰομι- 
Ρᾶγα Α1] ἴῃ Βονγοσαῃρ ροβούχὺ υνῖνὰ γομ Ἰθπο πὶ ΘΕΟΣ ΡΘΏ6η. υγοΐβου Βομῦρίον, ἄον 
ἀἃ ὙΥϊντρ ππᾶ νουναπά 8} ὑπ χὰπη Προ Ὀυϊπρὺ ἀπ πΐησὺ ππᾷ οὐδ] ῦ ἀπῇ Ἰ6ᾶς 
Ἄγ ἴβ6, --- νοπ αἴθβοιι Ν᾽ ορβἐδηηῖβ 65 ΒΙΟΒ θασοη ποιὸ δἷθ ΠΌΘΟΥ σὰ οἴποῖη ἀπίουπ 
ἀπ Ὑ ]ΟΟΡ δἰ θπι. ΘΠΟΌΡΘΙ τι, 8. Ὁ7.) ΣῈ ΒΟΡΔΟΡΌΙρ' ἸΏΤΟΥ ΕΤ]τοπη ἐπα ἴθ ἀθη ρὕξύ- 
πομοὰ Ὀπιρθη, Ὑ18ὲ βΌΒΟΙΡΙΘῦοΘη βθοιοῦ: ,3818. 50116η (ἀοΐξ βαοιθη; ἰπ 5ΒΟΙΠΟΡ 
ΘΟΒδρβαμρ ὑνουθη βῖ6 ἢππ πάθη“,  ΐη Δπὔσντη8] τνϊοᾶοι" οΤὲ δἰ νοὰ οἷπον 10.- 
ἸΚΘησίτβ σαν ἀπάθνη" ἃ. ἢ. νοι} οἴποπὶ ρδἰβίϊροη βομθτιθ σαπὶ Θπμάθυη; 5ἴο θ6- 
ἐσεολίθί αἴθ σοΠποἰ πημπίβνοἹ]α 1,6 ]6, ὑχϑίοιιο 1646 οἴηζοῖηο Νέαν" τὴ ἴσο Βδυγα- 
Βαμπρθη τὴ ΑΘπουπηροθη ἰπ ὅν οι ἀδυβίθ]} ἀπ 518. ουκοηηῦ, τγᾶβ ἴῃ ον 
Οἰβθηθη ΘΘΠΘΙΠΊ]ΒΥΌ]1]6ὴ ΤΊΘθ ψονρολῦ, οὐ Ὧι" Οϑάβηϊςο, ἄου βίοι ἴῃ ἰἢν τορὲ νοὴ 
ἹΠΠΡΌΪΠ βδπιπιῦ ἀπ ἡγό]οπο ΕΥ]το Πα Π15. Ὁ ἀδυβύο]οη 5011, οἷον ΟὉ 65. θυῦβο Ετ- 
1ππουπηροη αἰπποπίβοιιον ΟΘαἀδῃίζοη βἰπα, ὑγοίοιο βΒο πα] Πο86 ΠΙηρο 56 ἀασβίο]οη, 
ὙΥΟΒΟΙ 516 ἸκουηπΊθη πη ἴῃ Ὑγο]οπθη ΑὈΡΥαΠἃ 516 ΕΠ του. Δ οππ κἷο αἴθ ΞΟΒΡ ΠΕ 
11οβὲ πᾶ 485 (ἀοβομ θη 6 πα βοὶπθ ἄμὰν καὶς Ὁνὰ δαΐ αἴ6 Ὑ υπαπὴ νουβύοῦ, 
ἄδππ ορίβηρ᾽ 518. ποῖ ἄθα ἐϊοίθυθη σἴπη ον Δ ονίθ ἀπ 516} οἷη, ἀαθ ἀἴοβον 
ἐϊοΐεσθ ϑἸππ οὐνναβ ἀμάονοβ ἰδῦ, 815. ἀ(δ8 γι Πο16 οι αηϊθ. βὸ ἰθὺ 68. θοὶ ἄθη 
Βορυ θη: ἀκ Πηροβάπονία ὑπαὶ ἀκβ δβὅπουϊο, (ον Αὐτὸν ἀπ ἄον Ξομαΐκ, ἄοι 
Ὑοπθοτρ, ἀκ. Νοῦσ, 48 Λ ΆΒ856:, 485 Τιϑπηπὶ, αἰο ΤῊ πὶ 8, τσ, Ἄοπ ἀϊοβοη ΠΙηρθη 
ορἐδηρὺ ἀ1ο ον]οποιίοῦο ον ππ Ὁ 1π| φοἰβυϊρθη ϑομαπθη θη {ἰοΐοτου. Βίπη, (ον 
ῃ ΩΝ βίομὺ ἀθον ἀθπὶ οἰπδοπθη Ὑ οὐ βίπη. ᾿ απ τνϊθοι" οἴπτηδ)] σομὲ 5ἴθ. νοὴ 
ἄοπι  ονβεϊ πα πῖβ κατπῃ ροἰβίροπ Βομαποη ἴον“. Ἄοημ 516. 4180 ουϊζαηπῦ Παΐ, ἀαβ 
οὗνγαβ γὸπ (ἀοὐὐ οὗοι δπιθπὶ 1 Πρ6] ρ΄ ΒΟΠΘΠ θη. 1δὺ, ἀαππ ρϑῦ 5δἷθ [ σὰν Αὐϑπάπηρ' 
465 ϊοΐδρϑη Ξἴπηθβ 468 (ἀθβοπδθῦΐθα οὗθν ἦθ8 (ΘΒ μ ἤθπθη ἄρον; ἄδα ρομὺ 50 πον 
ΠΡ, Ὑ7Ὸ 68. 510}} ττπὶ βΌ ΒΟ ἢ θη Ἰησο Πδη 616, βοπάορῃ ἀποῖ με ΟΠ παν πηροπ 
ἄθ5. Οοἰβύοβ, κ. Β,.. θ61 Ἰδπθὴὶ ΤΟΙ, ἀ88 Ῥϑίνιβ βομβαΐο, νγορ δὶ οὐ τὴ ἄδθπι γοι- 
βὑυξηη15. σα ρΊ Ιο.. ἀποῖ ἀ6η. ἐἰθίεσοη δίπη οὐαβίθ, Ξὸ Ὑγᾶν ὁ5. ποῖ μοὶ ἄδῃ ἈΠάΌΤΗ 
(ἰδβιομέθη ἀδν ἨΘΠ]Προη. πη 8116ν Ῥτορδέθη, νρ]. 05. 8,185. οΟΒῖο ρον ὡποῖ ἄθον 
νον ἄσπι (ἰοΐοσθη Βῖπη χαπὶ Ὑ Θυα πατ!8". Αὐτοὶ ἀἀ5 ρ βοΒ ο]νέ ΟἿΓ᾿ τηϑη Πρ" ΒΑ] ἱρ᾽, 
ἀαθ ἀϊα ουμθμὴ πὸ ἄθη ροἰβερθη ϑομδαθη ({Ἰϑἔθσθα Ξϊππ) συτι ὙονθἐΔη18 
ἄοι" Ὑίβίου. βίου. ννοπάθὺ. 50 Θυρίπρ 65. (πὶ ΠΔηΪ6]; ον" πανί ἴῃ ἄον ΟΠ ΗΡᾶσπηρ, 
ἄοῃ ἐϊοΐθυθη ϑἴππὶ Θνβομαπῦ, ὙΧῸ]] ον ἀθθι ἀπ Οββθιθπο πίοῃῦ γουϑίθηδοη Ππαξξο, 
ψχισᾶο. οἴμοι θοΔαΡαρῦ, 65. 1ππ|ὶ σὰ ον] ἄτοι. Νϑοῖι οπι ροἰβέϊρθη ΒΟΠαπθη νγοπᾶοι 
510} αἴθ ουππηϊῦ σαπὶ Ὑ οὐδ }18 ἀοβ8θη, Ὑγ88. 816 ἴῃ (ον ΗδΠΐροη ΟΡ ΠΡ. Μο- 
βεϊπαϊρ᾽ ἸΙοβῦ, οὔθυ [8 βπομὺ ὅοη ΘΟΆ58681 πη6 416 Βουγοριηροπ πὶ ὅθι Βοπῦρίιῃς 
σὰ οὐρα θη, πὶ ἄδηυϑηβ κι οἰβίρα μὲ ἔπ Τὴν τᾶν δομβύαμη ἴπ ἀον ἘΣ ]κοπ ἢ ῖ5 
κὰ ρονγίπποη. 50 ϑηὐνονίθίθ ἀθι 56 ]]ρθ ΑἸπξομϊαβ οἴπθῃ ΕἾΘΡΟΙ: ΝΙοΐπ Βαρῖ, ὁ 
Ἄγ δίδου, ἰβὺ ἀἶθ Ναῦαν ον Βομῦρ!απρ' ππα 65. Παρ την οὔθ, 5ὸ οὔ ἰοὰ ἀϊο γουίο 
(ἰοὐδαβ Ιοβθη ὙΠ], νγῖθ σι βου Ίθθοη βἰθηθ: αἰ Ἠϊτηπη6] δου] η ἴθ ἘΠσὸ (οὐξο8. 
Ὅον Αὐτὸ ἰδ ὅδ δ οβθῃ ἄθν ὥθοῖθ ὑπ ἀδθ οῆδυιθη ἄον ΨοΡπα. 1 ἀδ5 
Κὔνρου! οι βοηθη ἀππιῦρ] 0} δῦ οἰπο Τὐοιὺ ἀπ Οἶπὸ 65 πίομῦ γοὴ οἰηοπὶ ἀορθη- 
βίδηα σππὶ ἀπᾶθυπ ΠθουρΘ ἢ, 50. δύ 65. ἅπῸ} τηἱὐ ἄδπὶ Βοίδποπ ἄθι βθα]ο : 518. Ἰζᾶπη 
πίοι ἴῃ Βα] ρον Ἰθαμ6 βαῖμ, ὑγθηπ πίοι ἴπὶ (ἀδ)θῦθ 1665 ὉπαΠΒΒΡΥΘΟΒ]ΠΊΟης Το 
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μβαΐν οιδϑϑο οὶ τοιδϑινν ἰϑόδιο βαροασν, μιροθοι οἷς. Φρϑυοὺς οὐομ 
Ἰδοῦ ον ον 9. Καυϑὺν οἱ οοϑοδο ον κα. ἰϑίνου . οὐ. αν οὐ λον σα ἀυἱ 

το ἰσσαν . ἰμλοὶν ὐον οὶ Οἰϑδαν οιαδλλὰς ἱμοὶν μὲ τ» μοὶ ὡς ϑύξοο 

ἰδλας ὅδ ἰγοι ἔθυον ἰκαυΐγο ομυδϑν ομμυο μεθ ὁμ..9. οὐδ ϑμϑ ἰοιδα) ομάσοα 
ιϑίο θοὸν. κα] μυΐ τον. ἰια5) ον ἰδ ὥδο ᾿ς κω, ὦ, οἱ οι. ον βθ ἢ 

βοια. σον ἐδασις  ελο ὁμνας ὦ ἀν μὸ εἰ Ν᾽ τλαὶο Νδαλν βάϑαῦ θ᾿. Θὰ ὅϑιων 

βάδδοο -ὀμπλσο ὀμϑνο) ὑοῦ ἰοοθνονς, ΤΟΝ Άλοο ὁμοόδδοο [|Αλο} ἐμ ϑλλοδθο ἢ 

ϑο μον. ἰὸν διοσλο (κολ5 μοὶ ρος ϑίο. μκ5. ομβὸ βιϑοιο θδας ὥς. ςοοῖν. 

ἦν ας δῶν κῶν οἱ ῥο εἷος τ μγονᾶν, δὸ εἰσ τὰν μο 5130 δο (ἱ κϑϑ ἐγ 96 6λ5 5. μϑϑ 

ἰμαο Ἰπιρο ἸΝῶοο πὰ νον βαδο ἰϑοιμονῦ ἱδαραϑ ἰλοῦς. .ο μέο!! ᾿ὼὰ. ον. μ9 

«ἱ ». Βνος μοὶν μιϑυίο βανμβονῦ μα Νάτο, μβορα. πισο βμοο, οιαλορο ᾧο 
55 οδοοὶ δεν μοθν εἰκΘΝλο υ 6}. λας, οἱ μοαοο ἴαὰς. αϑον {0} ἰδαιοὶ ὁοῦ οδροὶ 

ον {5} σο ον [μὰ5 ἰβοδος κι ρϑ υϑϑοϑοΣ ᾿ὕδο λοδα σοὶ ἰμαέομσο Ι αλοὶ, 

ἰϑιρο οὖν. μΘ. δόλον ἢ] σον ἰῥϑιαυ δ ..ϑοι οἷν. ὧδαν ο. ἔϑοι ὁοο ἰϑϑι ὁ ὁθ ἄβδυ, 

ἐλορμϑὶν ἰλαιθῦνλον ᾿ς ὅθι ταῦ 5’ . μο ᾿αὰς, οἱ μῦμοΣ εὗνο βϑαοο λαὸς. 

ὁδιροδον,ο των ρῶν 15. ογρῶς, ἰδαιυοὺ μγο}}. λον, οἱ. ϑθαθομοῦ ἰδαϑαδλο μϑα 

ον ροβαϑ Νοῦν αὐδῶ οο ὡμυϑὶ ας ἴας-5 ᾿οίο βοῦζῦ οὐ ρμοο 

5} 117} ἰἑαιτοδος., ΘῸΣ μὸν ονοι ὡοο. «αὐτὸν, ὁ οἱο ἐϑῶς ὁὸ ἱ τρροῦς, ᾿ς 5 Ά ἐν 

αὐον {}5γγ»3 αλοὶ ὼς. ὐοῦοὶ! ιἰο ιϑουδο μ9ὅ οο εἰ τοὔλϑ οϑν οι ῥον., μοβῃ .5θο 

λας ο ̓κὅ) ὡδοὶν ,ϑοβιοὸς, ἰομοδθοο ἰού σιλοο βναλοο ἰοδαλον : κ55 ϑρο 5 δμο 

υἷμοίο δ ο }}) ὥοπ μὰ ρασ ὦ ὍΣ, ΝβμβῦοΣ ἰϑιμο ἰσόιο . ἰααὰνο 

Ἀν ὑγονς, μοὶ ομϑᾶ ἀφο ἔργον ἰδϑιοιαδο [αϑς γον Ὁ. οἵαν μαὰο βαςς ς5υίο 
οιοδ οὗν ὧνο ὰ δ αΞ ». ὦ. οὐ ας «3. οἷν. λαςς ταῖϑυϑο 

ὡο οἱ μμυἱ ὡὼν ἰκϑῶν αἉ, ρὸ |1ϑἷο. ναῶν ϑ οἱα λαϑιν }|ϑο εδρ -ἰμοὶ νο βαρ 

“οι ἰδϑοιαϑο "ΠΟ δ» 566 15 ον ὁμδυὶ κα ἰᾶσ ο οἱ :1πιχϑὶ, ᾿ς οι 

ονο Οὐ ΝΩ» ρας ἰματν ο 0 ϑο. ϑοδαο βίας. βαυφϑ [κϑαδὸ ἰονδν) 

ρϑ , απνἀϑ νι μος, οἷν. τς ὑοι 1. βασι μϑίο "μια ὡοοδυ μὼὰ5 οὶ 

"μα ῤθναυ οὐνο  μα:5 ὡϑμλὶν βὸ τιϑιαυ }γ}9 μοῦ άσϑο .γαλῶνϑ [πο . 

πο κὰδ μα. Ἰαὰ5 [6.5.5 ἰοδὰ ᾿ς ο τἰδοντροΣ ἐς ὕοιο μβαια. ,οοβλ9 ὡθο 

90᾽ ἰδοιαυ ορϑ οοὐ κὰν ἡ ἰδβυυοῦ [δ αϑι μοὶ σμϑο  ἰδιθια ΟΝ Θ οἱαν. οπαα κδοο 

ὐοὶ μγ ὡς ἰακγο .1πϑλΐο ροῦν» μαὴ εἰμ οο ἰλορλο ον μϑαρασιδοο βυμάλθο 

ἐμαᾶϑος, ἰδμοῖδι ματα  δὸ μϑδνον τ δδαυξοοο μας ΟΝ ον μ30}}. 9 : δον ΔΩ 

ϑῦ ὡἷο Βϑῤ ὼ δ. ϑϑιβααθιϑι μ9ϑίο ον αοο δ δσο Βωμμο " 

ἤο δάσο δ. Ο μοὶ [βού 515 οἷς ο ιϑοομ μϑα [155 μῈβϑ. ράλϑαϑο 

λδμμοχ βαϑιῦς, ὉΣ Θὲ δι οοβνον μβο}. μθ μβαβαῦο βλῶλο. δο ἰνδαρ μϑὶ οΟ) 

κοδμρο οἷν εἰρϑοὶ σον 9 ὁ οὐ οὐ ἰγοιο οδον ὐοίδθ κθϑο. ββάλαθου ολαϑο 

λοϑον ὡρον μωροὶ ἰγϑὴ νυ μον ΚΡ ΟΡ οὐ μα μία Ἀ5. ορραδον κλλθαομο [λλλαλο Ἀν 
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ἄρον ἢπ’ρ' δαΐροιῦ, 4116 ἀπΡαλίροη Βουγορτηρθη ἴπ 1Π} 5.110 πᾶ αἴ Ξίππο γον- 
βῦασμησηθη [ϊθὲ. δηχ ΟΌΘη50 ρΘ]ῦ 65. δ θ0ἢ 6] αἰθβοιὴ ὉΠΒΟῚῚ ᾿ΠΠΟΡῚ ΓΠΙΘΡΘΠ ; ΟΠῚ 
ἅ16 ουπιητ αἴ Ε]κοππ υΐ856. βομδπί, 16 αἴ Μουβίθ Πα ροη ἴῃ 1" ΠΟΙ ΟΓΥδΘη, 
Βέδτηπιοιι 516 ππῃ νῸὴ ΠΠρΌ]π, ΟὉΡ απ ΕἸΡΙ ΠπΘυπηρομ οὐδν νοη | Πβιηοποπ, ἀμπη 
ΘΠ οῦ 516 510} Ζὰ (6πὶ ᾿ιϑ]ιοση ΘΟμδαθη πα σατη ρομθποη ἰαροί, α8. 56. γοη 
Θύαϊξο σὰ Θὐπέο ἤὔναον!, 16. Ομ σϑυβεῦσε 81165. ΘΙΠΩ ΘΗ Προ. νὸν ἰἤσοη 
Απρθη πη ΘΡμοθ δῖοι. ἱπὶ (ὐδθοῦ 18. σὰπι ΤΏσοπο ἄρον ἈΓα]οβυ , ΒΊβυνο] θη 
γοηᾶθὺ β[8. 510} νο ἄοιη Ζυβίαπα, ἄθν Ἰχτοίηθ ΒΠάθΡ ἀπὰ ὙΟνΒΕΟΠ]Π]Πρθα ἰτοπηί, 
παν Εὐ]τοππύπὶβ οὐοΣ σαπὶ Πδπθυμ ΒΟΒδθθπς ἃ. ᾿. νὸπ ἄθπὶ Ζιιέδπα ἴοπον 50] ρθη 
ΒΟΠ ΤΟΙ ροη θη Τλπ]ιο ἱπὶ (ἀδθοῖ, τὸ 5[86 ἔγοὶ ἰδ σου 8116πὶ ΘΙ ΠΗ ΘΠ ΤΠ] ρθη, τγοπαοῖ 
516 5160}. π80]1 ἀοπὶ Ν᾽ ΘΙ ΒΟ ̓ Πθη 16Π65 το ΐθΒ ἄθιη Ν᾽ υβίδηπἰβ ἄθα ΒΙΟΒΈΡΆΛ ΘΗ 
ἷζαὰ, ἄοπι πασίαιη. ἀν ΘΟ ΠΡ  Ρ, ἀ6πὶ ἈΓΟΔΙ ίοτοπ ἔθου αἴ Πορῦρὸ ον Ὑβΐον ἀπᾷ ἄδμη 
(οὐ οβαϊοηβίο, οὗτοι" 'οὸ νοηᾶδῦ 510} 46 πὶ ριβίρθη Οιϑθθη χα; 5818. γουβοηϊτξ 9ἰοἢ 
ἴπ ἀἴο Ζυϊταη δ, Β]Ο δὲ ἵπὶ 56ΠΠ16π (ἀολγοὺ πηΐον Ἰζϑβίθιπηροη, Ὀοένδομξοῦ ροίβεϊσ 
81165, γγχᾶβ νοὶ διιβθῃ Οα61" γοπ ἴηη6η ἴῃ 6}: Ψ  Ρπαη ΝΟΥ β ἐδ] πηρθη Ποσνουραίξ. 
» θάνοι Θυλοθέ 516. 510} ἀἄδππ ψΊΘοΣ σὰ ἄθπι Ζαβέαπα ἀ(θ5. ΑἸβοϊαξοη ", ἃ. ἢ. γοῃ 
ἈΠῸ: Ἐπ κοππύπῖβ οὗδυ' 8116π| μὔπουθη Βοπαπθη θυ πϑὶξ 516} ἀἰ8Β σοῖπο ὙυππηΕ χα 
Ἴθποπι Ζαβίαπᾶθ, ἀν ἴῃ 1Πι 4116 Π͵Ταμ6, 8118 ΕἸ ΠπΘβθπιρῆη ἀπηροη πη 8116 (ἰ6- 
ἀαμκοι σαπὶ ΘΟ γοΙρῸς Ὀσπρῦ, 8ὸ (6 10 ἴσου ἄθι ΤΣ ΠΪἸΞΟΠΘῚ ἧπὰ ΤΕ ΒΞ ΏΓοΟἢ- 
ποθ βολνγορί. δππ ὑπᾶ υσῖο βίο σὰ αἀἰοβοηὶ βο] ρθη (ΒΟ θη Κομτηξ, ανίϊοῖκὲ 
ΟΙ 80ὸ 88: »[ὰῸὸῸὸ τὶγὰ [ἢν Πὰν σὰ ΤῸ] ἴῃ ἀθ' Βέππαθ 65 (ἰοθαίοϑο, ΑἸ5ο πἴομε 
π᾿ Ἰοᾶου οἰ απαθ, πη πίοὶη 516 Ἰσᾶμπι 65. ΟΡ  ΙΠΡΘἢ τηϊῷ σοὶ Ὗ ΠΙΟῚ οὗν ἸΠΤΟΙὴ 
ἘΠῚ ΟΡ, Θθο} δῦ 60. νυ βοηδοῖς ἀον ἸεΠπ ΠἼρο πα 56] ρ Καὶ πϊομὲ ἀϊ6 ΒΌΙρΡῈ νου Βο- 
Ἰοησπηρ τ. ΔπάθΓα Οἷον γοη δηροβίσοηρίοηι ΜΓ α  Ε1ΙΘτΘι ΟὟΘΙ τηοπβ οι ομοη ΘΟ α- 
ἀδηίτοη; βοπάθρῃ 685. δύ οἷπ (πϑάθηραθα (ἐοῦίθβ, τπθ πάθην ἔστι χπὶ οἰ κοι 
ἄστοι ἀἄοη Τυοϑὲ ον Ἠοβππηρ. [8 δύ ἀπο ποι οἷα Ὑ οὐῖς ἄς Ναΐαν οον. ἄδ5 
ὙΠ]Θη8, ΒΟμ θη 68 1110 ἄον Λουπαμ χὰ δὰβ ἀμδᾶθῃ μὰν ἴπὶ (ἰδθοίθ, απ ἴῃ 
φοῖπον  ΟΙΒΘΉαηρ' [ οἰπὸ Ζογβέγοαπηρ, Ὑγοπη (6 ἈΙΘΏ50. γοη Α]1ὸν ἰν Ἰβοιοη Β6- 
Βοι  Πραπρ Ἰοβρ ὕπ᾽ ἰδὲ, ἀπ ὅον Βῖππη 8116 ἴῃ οὐδ γουβοηϊέ ἰδὲ πη βοῖπιο 
ἰϑάδηϊκου. πη 1 ΊΘμθπ πδοἢ ἴπτη 510} δαββύγθοϊζοη, Βοὶ βοϊομοπι ροίβείσου Θοθοῖ 
βοῦν ἄθον 1ῃν 488 ΕὙθαθ βροπάθηαο Τύήομὲ ἄθυ" (ἰοἐἐ ποῖ! δαξ, 

34, Τδ5β ρεἰβέϊρο ϑοιδιθη ἀον Βομδρεπιηρ, οθπβο τγθηΐρ νΐθ ἄδθ ἴοποβ γον- 
θουρθπθη ΟΡ θΘηθη Δ θβθηβ ΠΡ ἄοῃ (ΕἸ 6βο] δ ρέθη. οἤπ 416 αμδᾶθ Οοἑξοβ χὰ ἐοῇ], 
δον νου ρΡῸΠ 516 ποῦ ἀσγοι ἴσο ΤΟΙ μοῦ β[ο1. μου αἴθ ΠΙ]ᾶο: ππᾷ ἨΠΠ]Π]Οη χὰ 
Θσ]οθοι, χὰ Ἰθποιὶ ἰδαύθεοπ Οὐ ἴπ ον Ἡ ] ΘΠ] ἄον ἘΡΘΙ μοὶ ; ἄπβ βαρ οὐ. ἴπὶ 
ἘΟΙρομάθα: 

[. Ῥ. «Ὅν. Τὴν λογιχὴν φυσιν τὴ» διὰ δικαιοσυνὴς ἀποϑανουσαν ανιστησιν 
ὁ χριστος δια τὴς πάντων τῶν κοσμῶν ϑεωριαξ' ὁ δὲ πατὴρ τὴν ψυχὴν τὴν χριστου 
ϑανατον ἀποϑανουσαν δια τὴς αὐτου ϑεωριαὰς ανιστησι" τοῦτο δὲ ἔστιν ΠῺαυλοὸς 
λεγει" εἰ ἀπεϑανομὲν σὺν χριστίι πιστεύομεν τι καὶ συνξησομὲν αὐτῶι. 

16 Τὴπ θυ βο οί ἀππρ,, ἀαβ ΟΡ, ΔΌΣΟΡγοοτο πᾶ Δα ον Ψαΐον. δαβογινοοῖτο, 
5011 ηἰοιιῦ ποδοιΐθη, ἄδβ ΟΣ αἷμ αἴοβο, ὅθ᾽ δπηᾶθνο ἴθπὸ Θαβουνγοοῖτθ, βοηἄουη 5011 
ππ8 ΒΟΙΘμγοπ, ἀαβ αἴ6 Ἡθυτβοπογιπδομῦ (65 Ψαΐουβ ὑπᾶ ἄθβ ΒΌμπο5. ΠΙοβο]ρο δύ, 
80 Βρτῖομὲ ἀν ΒΟ] 56 ]ρ5 0: 40].. ὅ, 51. ΤΆΒΒΟ]6. πιρῖπῦ Ῥαθ]υΒ: 9,65 ἰδὺ οἵη Θοὐΐ 
ψαΐον, νὸμ ἄδιη 41168 δύ πὰ πὰ: ἋΔατοῖ ἴππ|, ἀπ οἷπ Πδιν 41. (1πν., ἀμὸν ἄδη 
81165. δῦ πὰ νη απ} ἢ“ (1 Οὐτν, 8,0). 1916. σνοὶ βἰηᾶ οἷπβ πῃ Ὑ ΊΡκοι,, ο]»- 

] με] 
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448 Ἅ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΝΟ, 

Η᾿ νοῦν. οοιο ᾿βκοθο νοΐ. σοι» οο᾽ οὶ δὰ οὖς. 15] βλββογο βββέμάϑο Ἀ.κϑ3ο) 

Ὅ9. οοἹ «οἰν σοΐο. ἰκίαθο να λκλμθο οὐμϑ)ο ᾿9ἰνγ μάσναδο βὰν οο᾽ μὺλ ὦ. δθλυ 

τϑὶ ψοίο Ομλο 5» το ἰμπ οἷο ἰκϑοιος ἰοὺς βμάβοο ἰδῶ βκθλο μ οἷν μιϑυΐν . πο 
αα, μμὸ μυὸ ἴομ5 το ομῶο 5) : [5] ἰονδν οοὲ μον Αγλο ἢ μ᾽ θοῦ. α.Ὁ» ομ39) 

τϑ5 δὶ «οἱ :ἰολαϑοο ἱμαϑ κομϑν οὐδὲ ἰμο μοι τ ϑιραὶθ κύυο οἱ.» }5 ΝΟΣ ββμδοο 

οι ἔϑλλο αϑὸς «οανες οἱ μϑα μοὶ (539) «οίο βιϑοιν .ἐμασμϑβογο βοᾶλου ᾿υοα αι, 
αρὰ ς. Βα δ β αδο ἰδ ϑασα. μοβνο ο δας ὁ μθὸ δμο νααο μϑ) 

ἐθ ββάλαθο οὖν Ἀκοοο. ἰοῖῶδν δ λον ἰἰαριοα 515. ὀρθοὶ τοιῤο το. βαδδον. ομαϑυ 

"15 δοῦλον ἰδῶνλϑο ἰδμο μοὶ οὐ οὐον βᾶδος ,οοβνονῦ μὴο} μθὸ. ἰδδορ Ἀν. ἰδ ᾿ι5 

Μορϑν δι μῦδμο τσϑι Ἀϑ.ς οὐὸ ριον εἰϑύλαο μ5)0 [Δα εβ5ϑοο Ι»ὅ)ο αϑὅοι 

νὸς. όμιο ἰδ Ὁ ὁ βαϑο (βοῦν μιν λ εν ̓ ἐμο μα μθα ον οϑὶ νοἷο 9 

μα κοϑ μα. ἰδδο ἰοῦ" ἴοονν ἰλαυμοθ μοι θν [δα ρθιγλο ἰἸοηϑῦ θμθο. βάλαθο 

ὥομον,. μυδοὶν οὐ ΝᾺ βορϑν λούιο ὑὴὶ κῶνον ὡς. αορϑλο οὐδ δ᾽ τομῦι ον. ΘΘΣ 

υοἱ αὐομὶν Οὐοβνο Ομ Θο μοϑοίο βθθοανο βοοῦ οὐδὸ αϑοδν . (αοιᾶσδ» βόας 

εἰοβν 5 μέσο 5. μοῦ αδρῦο μβῳς ἰαϑὸ. ολϑαον «μοὶ ᾿ϑᾶ ὁ «αβϑιοβοὸ [315 

ὧθ μοὶν (οι. ὅθ ον μὐοίδϑ βυϑοου. ββάμαλου ομαλο ᾿νο; αϑῦν. χὰ. 15 

“οὶ «ϑίο ἰθὺ .δο 9. ὁ .9.. |.....9} οοἹ οἱ οἷς. ϑλλο κ9. ϑδοο :αϑ ἰδϑο 

ἰδώρο θα. μϑον . ὠμῶς μον μοὶ οο ἰμα. ΜΠ Ολλο ον μμο 

σον οὶ ΟἸωλ5 σον κὺ ϑαθο. οδοξϑ ἰομᾶα κμϑὸ .μϑδο ἰγαϑν υοἱο εϑομδυοδὴ 

τἶἴμῳ θο ἰροαϑν οὐ ψοίο. μυϑδμο ἰομδα οὐδῶ το ἔρμο μοὺ λαῦμδαῦ ομυοῦο ομα θ.) 

Μὲ οοο ἢ ᾿ϑὶν οϑὶ οἱ οοςςς μκμαλο ἈκθθοΣ ϑλο ον οὶ οἷν ἔθμαο μυοῦὸ γ)ϊο 
Βοος δὶ μιραλαβγο .ἰμ δ ἰμὼν ΘΟ μά αδο Μκ ᾿αναα,ς ἐιροὶν οὶ ἰαλαΣ 
Ἀκοθο ἰμάκαθοῦ οἱαϑο ᾿ΝοΣ ᾿αϑῦς, χὰ. 5’ μα ὁμαο λος όσοι ϑο.) ιἰο 

«ὁμιῦο ὀμββααο ὀμάβο : ὁΐο. δουΐν 5ο οἷδο, δϑαδιαΐν ὐοῆν. ΟἹ ο90,. οὔδον υϑοίδο 
καἰ. μοὶ ὥθο αθὸ  ἰθορ δον μὲ ὑϑογ ὦν.5 ἰθοὶ μγ . μα μϑμθ βὸ τοὶ» οὶ 

«βοαοῦ σον 5.5 οἵἱοοὶ μων μα.15 οἷο βιϑϑιο .  ϑμεο ὑοδαν ομαῦς ιθίο ὁμοῦ. 

ἰδδο 5 δ μέγα δα, μον [κου ἱν. [(αλοὸς, ἰΝιγαϑαϑϑαῦν οβαν. ᾷς δ. ΚΕΝ 

βιϑ᾽ βοὴ { αϑο 1} κα. μοΐο. οὐνόμ ρῦ θ᾽ κυ οἷο μοοι. οοιαρίς 'απαδο 

μϑοίΐδα 1ϑὶ οἷς ββο. μϑ5)} βῦϑν. ϑογβοο βμυ (Ὁ) οἷο βυμνιαοο βλάλαϑοῦ 
ῶδοι ΚΞ ὁ ὦ ., δ Ων, ἰδϑοιαο ἱδυυοῦ μαϑ ὡΣ οὐοὴ 0 οὔοΣ 

σα. α. 9 ὁοὴ ὍοἹ ὩΣ. οὐ ἰγοο μι λοδλο [0 ἰμμο!, ἰῥοι!. σομϑ. [Δαν ς ς 55 Ἀροϑῖοο 

θα θοῦ οον μομ ἰϑιο Ομ οβαϑν, οἱν κλλλαομο : βλλλαθο ὩΣ. «δῶρο εὐ εἰμοοὶ 

οἷο. ἰοον ἐν. μδοΐρ οὐ .οἱα αοἱ Μὲ [ὅλον κκῦ) ὧδ μὰ 1ναδο ββάλαϑοῦ οἱ οοιῶν οἷν 

ιϑομῦν μαῦρον ἰδ υασαν. ἈΔ] μου βιβϑο τον ο λ5ο οἱ ΝᾺ2) σοὺ». 

ὧθο Οβομαγὸ ὁβνανοῖν. δαλοὶ οἱοοννο. δαὶ οο |15. 6). οοιαυ μας. 9. μας 

Ιωλϑγο θαο το. μαὉ «ννςς οἱ [α5ο (5ῤϑὶ το οἵα δ. αν .(Θοι:9 

μϑωδοι ᾿ς Ὅλ. ο οϑον {70 ἰδλου ἰδών [πανοὶ, μον μιοϑῶν. μαῦρο καθ μ) 
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ὍΟΪΝ] τπᾶπῃ 16 ῬΟΡΒΟΠΘΙ ἀπᾷ 16 ὙΙΡΚαπρθαυῦ θοὶ ἰμπθη πμθουβομοϊἀού, 50. σοᾶδε 
ΒΌΘΙ ἴον Τύπδρυϊαβ, ΠΙ6 νου ηϊητερο Νέαν, ἀΐθ ἴῃ ὙΥ̓ Δατμοῖὲ ρϑβίοσθοη ἰδὺ ἀπᾷ 
510}. νὸὴ 8116η| Ττργαΐπ ἀθ5 ΨΟΡρ πρ] πο ἐροροιηδομέ μαὺ ππ πῖομῦ σΖ0Π] 
Βομοῖπρ βῖ0}}. γσοὰ ον ο18 Ἰοξροβαρὲ πἀπᾶ ἴπν σου ἀπὶ (Δοξέο5 Ὑγ]Π]6ὴ ἴῃ ἀδὲ 
ΒΥ θ" ροίταροη μαΐ, α16 γϑοϊζὰ Ομν. νοὶ Τοᾶ6 6 ΤΠ Ιββθημοῖ [ ἀαγο]] 85 218" 
Βοίϑεϊρο Ξοπαιοη 8110 Ὑ͵οΙύοη. δαΐ ἃ. μ. 811ὁὸν ον μα] απρθη ἀηᾶ ὙἸσ]τα ρθη 
ὉΠ 41105 Δ ΘΟ 5015, ἴῃ ἄθπὶ 6 41165 Θ᾽ΙΘΊθαθο γϑρηϊοβύ, Πδ5 πιοτὸ ἄν Αροβίβὶ 
τὴ ἄθη Ὑ͵ονύθα: φσϑοπο ααῇ, ΟΜ] θυ, πᾶ βέθμθ δα σοὺ ἄθῃ Τοΐθῃ, βὸ νυν 
ἀἴολν ΟἹ». ϑυ]ϑπολέθη " {ΤΠ }]ν, ὃ, 4). Τϑππ ἀαμοὶν αἴθ Ἰηπῖρο ὙΘΡοϊπἰραπρ ἀ65 Οοὐὐ- 
Τιοροβ ταῦ (ον ἈΓΘαβοΠοππδύθν β᾽μα πη8 ἅ16 (ἐ6]Π οἰ τητῖ586. πὰ Α1] ΟἸοπ αν τγοτάθῃ, 
νυ]. Ερ. 8,15, νοι ἄσπαι, αϊα γον] δαῆρ' δπἀοαξιπρβυγαῖβα σου πὶρὺ βἰπα, τοὶ 
ΟΓ 8150: ἴῃν βοᾷ ἀπίουβίδηαθη. πα δα" ΤΟῦΘη. δῦ γΟΡΌΟΤΡΘη. ταὶ ΟἿν, πὰ Οοἱἑ 
ΟΟ]. 8,5. ,0ὸ" ψαίον νγοοϊὺ αἴ ὅ'6616, αἴθ ἄθῃ Τοᾶ ΟἸν, ροβέονθοη. ἰδέ, ἀστοῃ 
βοῖπηο Εν οηπύηἷβ δα, Δ Θπη ΟΣ μἴθν Ξθ6 18 βαρὺ ὑπ οὔδα γοΡα  ρα ΝΑΌΣ, 
80 5011 510 ἀδάπχηοι ποὺ οὐννα γῸΣ Ἐπεὶ πη θυ βο]θ θη ὑχορᾶθη, γ᾽θη ἣν Ἰἰθθ θη 
65. ΘΕΪςΘΗπ ΙΒυ Ομ. ΤΘΙΡΟΡ 50. τη ἴπσθη ΑὐἸβατ οἶζθη σὰ νγθοθβα]η, σουαᾶθ 5ὸ τπῖθ 
16 ΒΟ 65. Διο} ταβολ; αἷ6 οσ!θ βπα νουβοβιθᾶθη, δθον ον [π|8]} ἰδὺ ἄον- 
56 106. Απάοτο Βείβρίοϊο ἄον Αὐὲ βιμᾶ Ξθϑθ ὑπ (ἀοἰβί, ΕἸδίβοι. ππᾶ Τιοῖρ, Ταῦ 
πη ὙΥΪπᾶ τι. 5. νν. ΠΡ Αὐβάντοῖς Ων, ὑγοοκὺ δαϊη 5011 πίομὺ βᾶρθη, ἄδ ἄδι 
ψαΐον πἰοιιῦ δυΐνγοοκί, βοιᾶουπ θοχοίομποῖ, τυ] οὔθη, ἅϊ6 (ἹΘΙΟμ Ποῖν ἄον Νβομ 

- πη] 65 ἽΝ ΟἸ]6π5. ἴῃ ἀ6πὶ οἴμθη ὙΥ θΒοι, ὑπ (4 ἴθ ΟἿ, οἷπ Ἡϊηνγοῖβ Πἰορὺ δὰ ἀϊο 
μὕϊιοσθ Ἐρκοπηΐηβ ον Δ δ] ἔθη γορῸ. ΒΘΙΠΟΙ ΤΠ ΘΠΒΟΒ]Π]}ΟΠοη Ναΐασ, 6. αΐον 
νγϑοκὺ 16 ἔθθ]θ, αἴθ ἄθῃ Ποᾷ (7ιν. σοβίονβοθ ἰδ, ἀπαχο] βοῖπ Εἰς παίτιβ δαξ', 
ἃ. χν. 16, αἴθ 510}. ἀπ 81105. δὰ 1μγν, Ἰῃσοι ΓΠ]Θη, 1ῃν Ποηϊζθη ἀπ ἴπν ΤΠ θη. ἢΠππὰ 
υροῦοα πδῦ, ψ]6 ΟἿ», πὶ Τιοιᾶοπ Βρτδοὶι: πολὺ τηοῖῃ ἍΝ 1116, βομάθυη ἀθίπου ρὸ- 
ΒΌΠΘΠ6, ἀπ ΡαμΪα5. βομτοῖ δοῦν γοηῃ ἀν’ τὰ ἴῃπὶ Ἰοϊάθη, πγοσάθηῃ τοῖν διοἢ πῆῦ ἰἤτα 
γουβου] 1} ὑνορᾶθη τι, 8. ,, ΑΙ νὸ Οἰποη δηᾶονη Ξὐθπᾶραηκὺ δι18 δῦ ὧΟΡ 
Αοἄβηϊα ἄθυβοιρθο: ΜΡ βἰπα τηϊὐ {πὶ ἴπ ἀο' ΤΔαο ὈΘρταΌθπ σα Τα, ἀϑηὶ 
ΒΊΌΙΟα τῖο ΟἾσ. νὸπ θα Ποΐθη δυϊουβίδπαθι ἀστοὶ ἴα ον ΠΟ κοὶΣ ἄθ5 γδίθυβ, 
ΘΟΝ νὴ ἴῃ οἰπθπὶ ποῦθῃ 1,66 γϑηά6]ω, Ἀθη. 6,4. 1 ΤΠθδη 8150, ὯθνΡ αἴθβθη Τοῦ “ι8᾽ 
ΟΡ. πδοὸῖ ὅν Δ ῚΡ ΠΙΟΒΙΚοῖῦ ἀπα πο] ἀ6Ρ Οἰδβίππυπρ' βείσ θέ, ἀπ ἅἄον γουρϑηρ- 
ἸΙοΘα οἷ σοκυθαφρι 188, τγθοὺ ον Ψαῦθυ ἄπτοι βίη Εσἰσοπη πὶ ἃ. ἢ. ἀπτοῖ 
(85 ροἰβύρο βομδθοι ἀν Τυτη δῦ ἴ06 1: 8116 ἰσα]βοιοι ἘΠπηανἤοίτοη, δα; τὰ ουδὲ 
τσ ΟΣ ὙῸΠ 616: πΉΒΆΡῬ Δ, Θῃ. ἀπ ὉΠ ΡΘρΡΘΙΐομοπ Ὑ͵ οσμ6 οτρν θη, 88. πιοὶπὸ 
Ῥδαϊαβ ταῖν ἄθη γονίθπ:: ὑσθηπ Ὑἱν ταὶς (νυ. βέθεθϑῃ, ρ]διῦθη τίν, ὅλ νχὶν δαοὶι 
τὲ ἴππὰ Ἰθθοπ ψνονᾶθη ὅπ. θ,8. Τὸν ΤΉΠΑ]ῦ ἰδὲ Κ]αν; ποὺ αἴο Θοἰέμοῖς ΟἿ». 
βίαι ἱσροπα οἶποβ ΤΌ 68, Βοηου βοῖπθ ΝΟ ΠΟ οἷς γρ]. Ηθυν, 3,10. Του ΤΏΡ] 
χαρῶ πουβέδυ, πηὰ βοῖπο (οὐ Ποὺ 5001106 1 ὙΣ]ΘΟΘΙ ΠΟ; γὸπ (61 ἀπΐο 88 Ἰορὲ 
Πΐον Εἰπδρυῖι5. βθίμον ΝΙΘηβομμοῖύ ἄοῃ Τοῦ ΒὈοΐ. 

ὥ 

τη ο 6116 π πηα 4110 Ὑ ΟΣ Β ΘΙ] απισοπ ἔγαίθα Ζαβίθπα γουβο 8 8η, 

εν. ταν ὁ νοὺς τὸν παλαιὸν ανϑρῶπον ἀποϑηταν καὶ τὸν κῶνον δια 

χαριτος ενδυηι τὸτὲε Ἐπὶ ΤῊΝ πυτιταστασδιν αὐτου προρευχ πα θν οψεται ομυνουμενὴμν 

σαπῳειρῶν καὶ εἰδὲι ουρανου" οὐτὸς στιν ὁ ὉΧπὸ τῶν πρεσβυτερῶν Ισραηλ τόπος του 
ἅγεου ὠνομασμένος οἱ εν τῶι ορδὶ ξφρανῃ. 

Ἄγοημ αἴ6 Ψοπα ἄθπ αἰδοη, ἄστοῖ αἷθ Ταϊβέα ἄθβ Τυρίατπηβ γον θυ) θη 
Μϑπβομθπ, βθῖποι ρθησοη πηρθβούο θη Θ8ΔΠ6] βαπιὺ βοίπθη Ὀὔβομ Οϑαϑη τοι 
ΔΡΙορῦ ἀπ ἄθη πθαθῃ ἴῃ βυγδΒ]οπᾶον ΤΠ ίμμοῖ Ὁ πδοὴ ἄθπὶ ἘΠ θ6Ώ}1146. ἀδ5 ΘΟ ρου 8 

ῦ. Ατῇ ο]ροηᾶθ ὙΥ οἶδα Ικαππ βἰοἢ ἄθι' ΔΘηΒ0]. Ἰσποη ΔὈΒοΪαὔομ, γοῖ 8116 Πὶ 

σι " ΑΜππὐππροη ἃ, Εἰ. 88, ἃ, γ1185. τῦ Πδειίπροπ. Ρ}11.- 188. ΚΙ. Ν. Ε. Βιπᾶ 18, «. 



5 
ἀδ0 ΝΜ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΩΕ, 

Θβασοὶ οἱ σοι, ἀϑὸς ἰτατ μϑ μο δα. μς δὰ μόθον ο. τοὶ 
Ιααδ ὼ ἰοὺ ἰδϑου» οϑἱ. μϑααν ναςῶι. οἱ [Δμϑιραςς, θοῦ κο υἰμὺ ἰλοδο. τ 
Ιλ [ν..5 «ἴ οὐον τ οοι» κὰν. μὸ ἐλ κ᾽ θα ἀ5. ΜΝ οοῖνιν τλομοδαὶ μοσυν 
ὡϑαϑαΣ {15} σα αι ὅθι ον ο να ἐν ἱδωις τῷ δ ν δ μς. οὐδα. 

ΣΟμΡΞΣ βαδιμ ἰλοθορθ [Δα. 5.50 μοηο ᾿ς ἐθιλο «ροιοδνοΐν ἐπ ραν. ὁ. ἴα κῶν Ἀ5. 
ἔβας 5. μϑῦ ον [α5..}. τϑ ἱ τοομίο ἀϑὸς Δυυοῦ» [ατιν ἐο ἰμραν. μϑὶ οοὺῦ 

ἰέθδοο ἰεθαα οοὶ ἔμωδδοο οεϑ μυβδασο τί ρδαν, ἡδιον ον ἰδ ἃ οἷον [κιλϑαϑοος, μκ9 ,λὸ 
ὅιξας νι λοο., οι α οιλθν μον μο υἰμὸ ἐς. ϑ οἱανοι (οἱ κα. μοι, οὐδ. κ..}}} 

εἰβδίαϑο 5.9 ὧν ὡο ρ οα ΝΣ νββδαν μαςοςο Μμθοανς ὀδαλοὺ ας ξθιοο 
λτοῦ. ιν ἰμμδοὶν ὁμδμὶ σοι οὐο. «Ἰομοδιαὶ ρον, αλᾶο ὡο ἰδ» οὐδ ϑ0}) κϑ. οὶ 

ἰδὼν ἰρϑος οἱ πος ἡ Νλο τἰοῦν" ροα. αϑὸ ᾿βϑοο σθα ᾿ς ομΣ 

Ὁ οὐδ. ᾿ομ ἰοδὰν ς ΟΝ θοῦ. υλϑμεο οα.9.- θααῦ βοοι9 ν»οἱο 1} ρο. 

οιδιϑοῦ. ῈΞ5. κϑοβνοὸς, ὐοιοδοὶ βόμυδοο ὶ ομκοῦ ὥθεθον ομλθ αδνο βόδι. 5. οδαλσα, 
οιβοιαν ἈΞ οδλο ὀμπν τἰεθᾶαῷ Νονμο μα ϑυο [55 ἰϑδοςς ὁμδοΐ Ὁ ομϑ βςς δον οἱ 
! οοι ΠΡ ΕῚ ἰλοδωι τοϑ ομϑ μαᾶὰο )ο ἰνᾶδο μοὶ 'δαω, μϑνς9 μα. 

ΚΔ ΙΝ τομαϑαθ ἰοιδαν οὐδιϑον ἰμὰν μοοὶ κθαϑο  οἰδαο μοι λαῦ Οἰκϑλλονλο 

φοο μὸ  ς Νανο }|κ9 τρῶνον ὡὸ ϑιδλο ον " οἰδῦδμοΣ θᾶ ϑοβν9 ἐδ 

ὮΞ οὐ οὐ» ὦ ἰδῦδνο εἰδινας ὑδμο [δ5.5 ,οομηδαι. μῶν οἷς φεδϑοΣ 
οἷοι σε ϑος ἠοῦν. 90... ὀβνιοος ουοὐν (υἱοῖς, μϑ βαλάλα ἰδάολος οἷο ὑϑδυθο 
δ. ΒΓ ΟἸΝΆδροΣ Ὡς οοἹ βϑια ἐχο νον οἱ εἰκας ς ἰδαρο μα δοδν ιν ἰβοια. 

"Άϑα  βοναν ογοδοὶν ἰοιδαν οἰ ϑον ἰμμὰ κϑὺ νου ἰκ9. πϑιοδΐν μοοιν μμαα- 

Ιἰοδ οὗν. ὁ 1.5 ἀδνο εἰδυλῦδμο ροΐνονς μοβῃλον νυδον, αδν, καὶ Ἀ] τομάβϑο ἰια.9.5 
ΘΝ ἰδδδο ἰΐμάϑο ἰδὼνν5 [᾿ανοὶν ἰρμοῃ, σθαι Ν ϑμο [16.9.5 ὀγϑο ον 

ΝᾺ οὡς δῦ» τἰδαανμοδ δου, μκ 8) ὡδοὶν ιϑοῦλαϑ ὡ οἷος ὅδ οἷ» οὐ δας 

το μα ὁ ὡς Νδο Π},5. τ νον ὡὸ 5. Νλο χα. [9 οοΐϑον αϑα ἐν μοὲ5 βου 

τϑι ἰδίας γμο ἰλα 5 μ5 : ,ϑομγὅναδ. μϑν οἷν μαβοῦο ρίαϑθοο κιλοδνϑῦσο ταῦ ἐν 

τϑ ὁμὴῶο ὧν» ἢ ἰαζδνο, μοὶ ἰκαυροὶ (ον ἰμίο  ᾿δκι μος, οἷος ς ῥά θῦσαι, 
ΒΒαο ἰδΝαοα]ο [οὐ ἴμωϑοο ἴα τῷ εἰλῷ σῶον ἐ 9} «ονἱ υοἱ εγνλο 

21οὐ ἔϑμαο ἰδωλαλυσο [λα β.θλο καθὸ ἰ᾿αλοῦονο. ἰ οὸς 1ο [κα.615.0 [16.9.55 μϑὸ. ἰδ ὅνο 

ἰδωμθ ὡὼὸν οἱ :ἰδι ὅλου δὰ λαλορϑν αὐϑι βαλίλα λα, χὰ. (ϑἰο . νοὶ νοΐ»; 

ον Ῥρο ὧὠὸ ιϑοῦο. Δ ἰα μὰς. ομ ϑο οϑοῦ. μλϑὰ, μὴ ν᾿ δὸς. 

δὺο οἱ ἡ|}. ὀμϑν τἰδαυυοῦ ὼς οἴ ΘΟμΟΣ τὰ οἱ [}}.οον .ἰδαυοΥ 30} -9 

τυ ἘΨΥ ομορϑος ἦδιο τἰΝαυυοῦ διρ ἈΞ δ ομλοΣ κῶν οι5 ὁμ0 οἱ τ΄! μο οἱ 

ἴμδα ββλαδυ λό. μλιαϑο ᾿ς ὅδ᾽ κδνομθον ον βγ κραχογο οι; νωβϑο :ἰοιναν 
εἰρο ὼς βϑοᾶν. ιϑοῦλκο ρπαιρδοοο. ἰδοῦ οἱ ρρο δ ᾿ὐνθο, ἰδουρθον 
" «ἴα λαλος, ϑρρονο ὁμπὸ αν Νϑῦ κϑὶ τ ὧοῦ» μθοἢ}. ἠοῖ. »5. ὀδνο 

ΣΑΣ κϑ 1.8) ὡμο! ιϑοῦνο ἐὸν ᾿σσο  Δοδαο δα ἰϑμοὶ, τϑς μλ5. ὦ ιοίο 
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ΘΟ Ὅπ6η ΔπΙορῦ, ἄθῃ ον ἄαπτοι ἀϊο δυο τπῦ ἅϊο αθο ἀθ85 (ἀοἰδῦθθ. ΔῃρΘκοροι 
Ἐπ ἄσγοι ΒαΘ αροπ νὸμ ΔΠ16η ΕἸἼΘΟΙκοα. πδὸῖ ἄθν Ἰδαΐα ρονοϊηῖρο μαῦ, 80. ἀδβ 

ἦδπο ψουίονοπο ἰεὔπ! σα] 616 ΒΞ Πδη]ιοῖν δὰ ἴππὶ νυϊθᾶρθυ θυποπογ ἰδ, ἄδπη Ἰκοπιπιῦ 516 

χα βομδθθη ἴῃροβ πιβίαπᾶθς ἴθ ον ϑὕππάθ 465 (ἰϑυθίοθβ; 816. ουβομοῖηῦ ἴῃ ΠΠΠΓῸ 

οἰσδ]οηάοη Κ{]ΔυΠοἷ δ τυ οἷα Βαρ]ἶν ἀπ υνῖθ ἀἰ8 Ἐδυ 6 465 Η]τηπιο]8, οὔπὸ βασι 
νου ΕἸανίϊοίτοθ. οὗον. ΕἸΘΟΙοα,. ᾿ΠᾺ5 τγᾶν 1 ὅΔ8, 8 αἴθ Αοἰζοβίθα [βΡ8 615. ἄθῃ 21τὸ" 

Οὐἱ (ἰοὐξοβ. παππΐθη " νρ]. οχοῖ. 94,10... οΨθ. βομδαΐθῃ. ἄθη Οὐ (ἀοὐίοβ", ἅ. ἢν βοῖπο 

Μαϊοδιδν ἴθ ἄον ΟΠ Θπραναθρ, ἈΐοΠῦ βοῖπο Ναΐαν; ἀοπῃ αἴθ ζᾶ Ἰκοῖη (Δοβοδ} 
β0ῃοη. Ἰ)ὼ Οεὐὲ θοῦ, δὴ ἄδπι οὐ' 5101} οὔδηθανῦ, ἰβὺ οἷπι νοῖποβ Ηρ ἀπᾶ οἷπο ἴῃ 

ΘΟμὔμμοὶ δ να ]ομᾶθ βθοο, ἄϊθ βοῖπ Τήσμρ πη ΘΙ θΟΡρΡΌποα δα ἥπρὺ ἴῃς 100} 

πόποι Εκοπητηΐβ, αἴἰθ ἄρον 1 πὶ (ομροὺ ἱπὶ ἀαβΒρτ ΠΟ μ6π (Ἰδησθ' απρθμῦ. 

80. (. χϑὸῳ. Ο γνοὺς τὸν ϑέου τόπον δ" τὴι ψυχὴν αὐτοῦ ὁρῶν οὐ χῶρξι δὶ 

μ ἀπε πιντῷ τὰ τῶν ορατῶμ τόν ατα υψωθεις" ου δὲ ΠΕ τυροτῦς ὑψοῦται δι μῇ 

τὰ παϑὴ τὰ διὰ μνημὴς αὐτῶν τοιᾷ αἰσϑητοις προρδεοντίς αὐτὸν ἀποϑεμενοσ᾽ χαὶ τὰ 

μὲν παϑὴ δι᾿ ἀρετῶν ἀποκρούεται καὶ τοὺς λογισμους δια πνευματικὴ ϑεώριας, ταυτὴν 

δὲ του τὴς ἀγιὰς τριαδὸς φωτὸς προσευχὴ καιρῶι ἀνατελλοντος. 

Πα ἰδὲ οἷιο Ευϊδαξοσαηρ σὰ ἄοθπι ΟΣΠΟΡΡΌΠομάθα. 16  ουηππ ψοσπηδρς 

πἰομέ ἄοθα Ονὲ (Δοὐέος ἃ. ἢ. ἄδ8. 80] 156 Τ ον ἴῃ 1110} ΤΠ οἰπποῖῦ χὰ Βομαθιθη, ΨΨΘΠῚ 

οἷδ πίομς 1165. ΒΙΟμέθατο παῖ ἄρῃ ὙΟΥΒΓΟ]απρου πηᾶ οἄδηίτοη, ἀδηϊηΐομ ᾿ξ βὲ ἀπ 

ἴπ ἄδ" ψπμδοῦθατοι ΒΟΒδη ΠΟΙ 8 ἴπτοβ πα ΠΟ πο ῃ ΤΠ συβίδηθ5 Ὡ80. Οὔθη Βομδαύ. 

Τὴ85. δὐμορὲ δἷθ ἀποι ἄθου 8116 Βουσθραμπροι ὅθ β5ἰομύθανου Δ 61}, ἅτ ἄθπιοπ 5816 

ἅϊ6 ὙΥ οἰβιοῖ! ἀ65. οὐάπομθπ Βοιὔρίουβ δυϊσοπῦ. Ἄοπ ἀϊοβθη (ἀοἄδηϊοη ΒΟ 5 

ὩΙΟΒΈΡατο πῖτ δἷο ρον πἱομῦ ΠΟ, γοππ 516 πού (18 Τιο  ἀθηβομαῖθοι ἈΒ]ορ, αἷο 

οἷα. ἀπνοῖ ἰδτο ΕΣ ππουαπροῦ, Ὀοἤθοῖοη τη 6ββοὶη. ἅπ 416. βίη] ομοη Πῖπρο, αἷα 

ἄανοῖι ἴπτοι ΔΥ̓́ΘΟΙ561 ἄϊο  υπθηὴ; γον ἀπη]τοῖπ. [)88 ἩδΙ τη {61 ἀαρθρθη ποπηῦ 61 

ἴπι ΕοΙρσοπᾶθη: αἰ Τιο  ἀομβομαίξοι. νορίροιῦ 810. ἀσνοῦ ἴα Τυροηᾶθῃ, 818. Ζ. Β. 

ἄρδῃ ζογη ἄπτοῖ ϑαπίππηπε ἀπ Πμδπριπαῦ ἀπ (ἰοοὺ παπᾶ Τήοθο, ἅ16 Βοριουο ἀπο 

| κουβομμοὶν πᾷ ἘΠΕ ΑἸ βατηκοῖῦ ἀπ Θοθθέ, ἄθη Ἠοοϊππαὺ ἄπτγοῖ Ποιπαῦ ὉΠ σχι0 
ἘΘΙ ΒΒΕν Υ δα ρηθηρ' τι, 5. γ. {πὶ 16π6 ῥγοίδποι ἀράδηϊχοι, α16 νν]8 ἀπμ]τῖα ϑοπαύίθῃ 

οὔον νου ἄθῃ γουρποπίοι Ὑ ὅρο!η νου βοός {06} 1 ΒΟμνοθοπ. ἀπ 11 (5 Θοηποη- 

1ΙομῈ οπίσίομοι, Ἰδοὺ 816. ἀπ8 ἴπρθ} Απρθη ἄπο} (485. ροἰβοϊρο ΠΟΠδθθη; βίο υγοπᾶοὐ 

Ἰγοη Β]Ἰοῖς χὰ ἀοπὶ ροϊδιίσοη Βοδπθοπ πὶ (88. 516. 510}. ψοιβοηϊτύ, αἴθ Ππτησπθα 

νει ἀουϊορὺ οὔον. ποῖοῦ, οὗον βῖθ ὈΠ1οἰτὺ ϑαΐ ὅα8, γᾶβ 1π: βμοϊβορο Εχοππΐμ 586. γο}- 

ΒοΙ», βίηπῦ δον ἴσον ἀα5. (ἰτίοιθ ππᾶ αἴθ ὙΟΥΒθ απ; (οὐδοβ ἀπ ἴσοι (188, 

“γα ὑχὰν, ἰδὺ ππᾷ βοη τὶν, ον βοίομθη ΠΘΙ]βᾶτπηοη (οαηϊτοη. βομννπᾶοπα αἴ 

ΒΟΙ]ο μοι οἀπηϊκου νὸν ἄθα Ααρδ ἄθι ψ ουμθπατ ππα 4116 ΗΙπάδυ πῖββο Πὔγθη ἃ 8, 

ἌΡον αἴοβοβ ροϊβεϊσο Ξομβαθοη, πιᾶρ' 65. ΠΟΘΙ 80. ΠΟΙ]δᾶτη βοῖπ ἀπὰ αἴ Β0]]οο] θα 

Οοαδηΐκου. νουβομθποποη, πη β ἄρον ἀπο ὙΘΡΡΌΠΘη ὙῸΙ ὅδ᾽ 56] ρου Πα]6, (18. 5[0}} 

οἰἴπβέοι; Βοῖπι Θορθοέ, σγόππ ἄὰ5 Γήοῦ ἄθν Τυϊηϊεῦ ἴὰ ΒΡ δαΐρομέ, 

ΟἿ. γοάατοι ἅϊο Πέπιοποη. ἀϊθ ψουπαη νουβηβίουη Κύηποη, 6 βῖο ἄδ5 

ΤΑ͂ΟΒΕ πἴομξ βομασέ πᾶ νγοάθγοι 8116 ἢν ΠΙβύϊρου Κὸπηβέρν! δ σὰ πίομίθ ψουάοῃ, 
Υ δ μτοι νυν πὶ ΕὈΙΡΟΠαΘΩ: 

-' Δ. ὦ. Οἱ. διιμονικοι διαλογιίόμοι τὸν ἀριστερὸν τῇβ ψυχὴ οφϑαλμον ἀπο- 

τυφλουσι τὸν τὴ. τῶν γεγενημένων ϑεῶριαι αρμοξοντα. 

Ἐξ βἰθὲ χυγοὶ ροϊβυϊρο Απροὰ Θηἐβρυθοπομα ἄθπ ΒοΙ θα Ἰχὄν ρου ΟΠ; (5. Οἷπὸ 

ἰδὲ ἄλθ τϑοιξο, ἀοββου Βοἀθαξππρ 501}: στοβ 80; 65. βοιιδαὺ βο] ρθη Β]ΊΟἾτοΒ ἴῃ ἀδ5 



452 Ψι ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

τοὶβι ἰαλο ϑαο μέρα) ἰδθ. ἰμαδς, 55 ἰδανρο μα δΝινιν βοιαν θρρ οὗν. 
ὐόϑμοο ρου δ. }53}6 τβοιαν ἰμὰν ἢν ᾿δυιρανς, ὥομα [λα5}}). ας κι δοο 
ἰδαροῦ μῶὸς θα ἰδιδᾶννς μοὶ ϑοιδαλθν [χη ιϑομιοοῖαϑ οοῦν9 μον ἐδϑοο 
»ιῶ ἱδαπ ρμο [ρας νειν αὐ μοι» ον. κα; οὐ εοὐαλ. μα.) 
᾿δνμβοο ἐκγν ἐμὶν ὀθμβκαοο μα, Νϑῆνος ἰδάμα. ὄμδυ ἴροο ἰδέας γνῶ οὗν οἱ νοὶ 
5 μὸ Ἂ ΚΒ ὑμὴν. [βογαιτιο ἰδ ϑα οὐ μος αγαο ἀορο ᾿ὰ5 
“βδαδιο βοῦν» οὐ μϑὸ  αθν ὀιδιισόδος μσϑδοο ἰμοδι; υϑοίδϑν. ἰδοδαρο {πτωΐο 
μων. θθς. μμκν το ἰδϑοιθῦ μοὶ οἷο μον ἰυϑαων ἰγοιο 
ἱνρϑῦ ὡἱὶ φϑμο καιλοὶν ἰθὺς ομβιάου μϑὶ Ἂς. ἢ αι. οἰδδο ἰ᾿αυδος α ρον, 

220" Ἀν ὁμάδδιςς, βοιαιθν ϑοιαῦος, ἰμὼ μν ἰκαΐ τ αθν ὀβμ Ῥω 5 ΚΚἃ ςο μου 
"᾿εδοι» υλοίδοι, μκαυο τ μυϑαι» τῶ. δο ἰδνωυσοῦ ὀιδλλαθν θὲ βλιϑο) ϑι.. οὐαδ. να οο; 
ἰκαϑὶ τοῖον μθ9} ρο μβον κοῦ μϑμο ϑὺ Νὰ μοῦ. ἰνβδν οὧοὴ ἐἱο 

κοηϑοο χορὸ, μὰ ὅμα αϑοι οὐοοος μραθ ρϑροῦ ἰιο αὐλοδραν, ο τ ἰδυξπαϑν 
αὐ ἰδοῦ ὼς. ὁ τὐόθαδοθο .ἰμβδα ἰαῦ θα δα. ρθοα ἰβαϑι; 
ἰωδδις, οἰο. ἰΝυαβπαο νι ᾿ς το ροΣ ταϑ» ροῦν μΡ0}} ὡ Ἄνα 
τβα "ως μὰ ἰδαιρο ᾿αυΝ νι» υδϑας ἰδοναίος, {{πἀϑο (ὐοὴ} ἰκάϑαυν ΤῸΝ 
κτοΣ ο ρϑεο οἷν. δέαλσο ϑύρον ἰλατια ἐγ ̓ϑέαρθο θοι Μκω Δλοο  βϑασοοο οὐαν. 
ιμ. Το μϑωο [μοὶ οὶ λῳϑ τῷ δα ἡ λϑο ««ϑομοοῦαθ μιϑικῦθο 
μροὶο ρβοσδο» δῦ. (σμαγο αοἱ τιν» μὰν. ὥϑμον «σον, 9 μια ὁ μοὶ ἰααδι ωδδο 
δέϑο οἰοιδνν οὐδεϑον ὧδ ἐμὶν. ϑάθο οἷν. βοὺγ (αν ἰαθνο (3Ν5 ὁ δα μϑοὸ 
εἶθ» οδιϑοΣ θοῦ μον τμΐμορ κυυθον, μανκο οὐ τον ὧδ ομοίο βαυκᾶον οαδα 
ὀμδΓ Ἰοβ  δλαϑοι οἰδιϑου,. ζῶο 5. (510) οιρβαδϑαξιοος οὐδὰ βϑο χῦναςν ἰϑομνν μας, ἐμοὶ 
ΑΠΕῶο τ βαδδιν οἰδιοιος 19 5.9) οι. ἤοιαν τὸς βοον οὐ οξβαδϑο . ἰδιδδοο μα ϑι. 
τϑϑν ὁμβν ἰοῦ ᾿ς φιδϑου ςς. κου κ υὐ Ή!5.. ὅλο. [.5. τέρας, εΐμομ 
τον τόμ ο μκθὺ δὰ 5 ΝΟ μόρῳ «οι» ἍΩΜμο οὐπὸ :υσαΐςς 
μὰ μιν ϑρο  μβλο πα δοις ἰο μον αϑὸ 'οον τ λα οοΣ διίαλον ΝᾺ ὅλου 

230 Θιζδαδδϑου. ἰμοξλο (οοιοδι αι ΝΑῸΣ ο ὀροῦθο [μ00.5. οὺν 1. ομδας ««ἰο  ἠομοο 
δας ὅλο Ἰωα. νοὶο . βου ἕιϑῦς μα ϑν ὀίω μοον ογοδ οἱ οὐ)» εὍοο) 5 μὰς. 

τῶϑο Θρ5) ϑοδυὶ ἰοθὰν οδϑου αλλ οὗνν. βονα μων ἰβονανον ορϑὸ τἰφοα μαϑνν 
ομδο 16 Ῥοδδαι |ο. ομωρο βου ἰδ) μαϑαθν ὁμν δυβιυλοί Ἀ] θᾶ τϑς 

θα δ.) κκάλϑο ρϑῸ υϑνμο ἰλοῦς μ5 8} ΟΡ θα ἐο ἰκϑα ϑαϑι5ο οὐ ἰῤογα» ἰδαασαο ας ό 

4 Π9 μὲ Μ᾽ Ὡς ὦ μος μ9 μοοας μὰν ϑιαϑ. ομβ οο ϑρ ἰδνρυΐ Κκᾶϑο 
ϑμ θαι, Θμ ρϑοΐο τἰοιδὰν ἔμοαθιο λοσαυ ἰοομν ἰοδναϑου ασοιος, [τατον οοιΣ ἰροὶ μενῶ 
Βοδδον οδοςος γρ 885) μὰς θοι οἶκον, τλ9 οιᾶ ον) ομο μι φθο τα 55 
ἌΠΔΣ υμμομν οἰ ίον ὅλο. [0 ἡκόσος., δυΐμομ μὰς αϑιϊο ἔφοροι» ᾿βλαϑο 
ἜΙδὺ ον Οἰδδις, δ οδνϑανῦν, ο μνϑονος, εἰδωυοο ἰδουμο οἱμαο, δυΐμομ 
"δ γο ἰϑρμαθ ὐομν μκαν μοὶ ρῶς ως 5. ΟΝ ασμοδδο οβνϑ σέάβαν υγοίλο 



ΕΟΛΟΠΙΒ. ΡΟΝΤΙΟΌΌΞ, 4ἀδ8 

ΑἸΤΟΡ ΠΟΙ Πρβέθ ἴπὶ Τλοιέθ τυ Πνο πα ἀθ5 ἀοοῦοβ, Π)85 δηᾶουο ἰδὺ ἀδ8 ΠΗΪΓΘ; 65. ποῦ 
αἴο ΟῚ σι οὐβοθααθη χπι" Εν ἀθυπηηρ' (ΟΣ 0016... ἀπὰ αἴθβοβ, ὅδ8 τοομβέο Λαρο 
ἰϑὺ Ἰοϊομβὲ ἀπ τη]]ο, το ΟΣ 8 οἶμον δπάθση Θ.6116 βαρὲ: αἷοὸ απο ἰδὺ νουθαπάοῃ 
τηΐὲ ἄον Δ οἰβμοῖῦ ἀπ α10 ΤΕ ρ τοῦ ταῦ ον ΚΙαρμοῖν (2). Πῖς Τδπιοηθη, Ὀυΐπροι 
ἀσατοῖ πηγοῖηθ θἀδηκοι Ὀοβύβηα]ρ' Δ]Π]ΠΘΡ]οὶ ΗΪη ἀουΉ1556 1 ππᾶ Ὀῦβε ΒΙΠΔΘυ γον (5 2205 
Ατρ ἄον ὅθο]ο, ἅδβ 510 (8 Τὐουῦ πίοι ἴπὶ Το ῦ 6. βοματιθ. . 85. ᾿ἰπῖτο προ 
Β]οπάθη ἴθ, νγοῖ] 65 ἴῃ ροϊβεϊσοι Θομδιοθη οι νν ἤσουν δὲ αἷ95. ἄδ5 τϑομέθ ὑπ χυππ 
Βομαποι ἄοὸν ΒΟ Ορίππρ; ἀτοη ς. )ὰ5 βοηδ 50 χὰ: ὑγομῃ ἦθυ ρμοἰβυϊρθ θηβο} ἀθη 
ἐϊθίουθῃ δἰππ 6. σ᾽ βο ἈΠ οπθη ΤΊπρο ταϊὲ ἴἤτθη (ΘΠ οἰ πιπΐββθοη Κϑππθπ ἰόσποι 1], 
ἀἄδηη Ὀθπαΐσοι ἀεὶ ἡ κιπσαίοι 416 Ὥπιρο 561050 σὰν Εν ππουπηρ απ αἰο υὔβοι 1 οἰ άθη- 
Βομιαίξοι ἀπ Ὀ]οπᾶθη αἴθ οοἰβίϊρα ΘΘΒ] Τα, ἀδπιῖῦ Ἃ16 Βοος ἄθ5. ροϊδύϊροη Ὑον- 
δι ἀπΐββοβ. ον Τίπρθ, αἴθ ἀπ χὰ ΕΡΕοπ ηβ ἀπα ἄθτη ΤΟ ρτοὶβ Οὐδοβ Γνάοσι, 
γου]αβιῖρ; σομθ, Πδ5. τοῦτο προ, ἀὰ8 48. βο]ρ Γἴο] ον Τυϊηϊ τὺ πὶ Θονοὺ 
οἰ] 8ι, νουτηὕροη 510. ΠΙΟ δ χὰ Ὀ]οπάση, ἀαπὶς ον ἩΠΠ}Ὸ6 ἀου ρΟ Ποοη. πδᾶο; 
Ἰκουισηοιι βίο ἐγούχαάθιῃ παῖ, ἀᾶηη γΟΙρΡΌΠΘη. 1Π10 ἸζαπδίρῚ Ὁ ἀπ ἴπτὸ ἀπη]το]π 
Βομιαύίοη 5 νι πάθη νὸν ἸΌπθη] Τοατίρσθη. Ἰᾶμηχο,. Πα 65. ροϊβεϊρα Αὑροὰ μοῦ, 
Ῥοχθαρὺ Ῥϑαΐαβ, νρ}]. 1Ρ168. 1, 18. 

28, Παροῖ ἄση Ηϊηνγοὶβ δα οἷπο ΚΠ ν [{506116 οὐἸ]ἄνε οὐ ἀπ8, τγχὰβ ον Οὐ 
(ἰοὐΐοϑ ον: αἴ6 ὙΥομππηρ δ᾽ Π6 Πρ θη ΝΙα]οβίδε ἰβῦ; 

ἰ. “. Πᾶαρα τὸν ἀγιου Ζαυειδ᾽ μανϑανομεν δηλῶς τι ὁ ϑέου τόπος, λέγει. γαρ᾽ 

γενεσϑῶ εν σαλεμ ὁ τόπος αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Φιὼν (ψΨ Τῦ, 3). ἐστιν 
οὖν ὁ ϑέου τόπος ψυχὴ λογιχη, τὸ ὅε κατοικητήριον αὐτοῦ νοῦς (ως ἐνδεδυμένος ὁς 
τῶν» κοῦσμου ἐπιυδυμητῶν σαποτετῆτον τὲ παν παντῶν τῶν ξπὶι γὴ5 τῦὺς λογους περιξῃ- 

γαζεσῦαι γεγυμναῦσται. 

ον Οὐὺ (οὔδεβ, ἂῃ (οπὶ ΟΡ 510} Ομ θαν ἀπ 815 Ξομῦρ ον ἀπᾶ ΤΙ βᾶοπο ἄθ5 
ΑΙ οὐκαπηῦ τυϊνα, δὲ αἷδ νου αἰ πξιρα ὅθο]ο, 6 σοὺ ἤδη 1,6 ἀθπβοϊαίξοι ἐροὶ νὸν 
ἄθη ΑΠρν θη ἀ6ν Πἄπιοποη τη Τα]16 1ο]νῦ, αἴ αἴθ νου θονροπο να Οοὐξοβ βοιῖσιηξ 
ἀπ γοπ ἴῃγσον προ βοιαῦς οὐ] δι. οβοίπθ Ομ παπρ ἰδὲ ἴῃ Ζίοπ", (85 ἰθὺ ἄϊο 2:ο" 
1οΐο Ὑουππη, ἀθ8. Αὐρ ὅον ἤ6616; 516 δὲ τνῖθ ἄδ8. 168] η6 Απρο, ἀπ Τὐομὺ 
ἰδὺ ππᾶ ἱπὶ Τλομίθ ἄα5. Πολὺ βοπαπί, 8516 δῦ πο πᾶν ἄρ" Οὐὺ αοὔίοβ, δὴ ἄστη 
6Ρ 510} ΟΠ Ὀπθανύ, βοπᾶθυηι σ᾽ ο ππὶ Ὀοβεϊ παρ ἴῃ ἀον ΚΙΆσοη Ξίδο]ο ππᾷ αἰ απαᾶθ 
τἀ Ἡ υ ]ΟμἸτοῖ  Ἰοπο5 ΒΟ]Προὴ Το 65 χίομῦ πδηὰ 15. ἅτι5 ἴμι' δπαβ. πὰ ἰδδὲ Ἰοποιέθη 
1161] βοῖπο Ξέγα]θη. ἀπ ἴῃ 465 ἀπᾶονη Ζοῖν τορὺ 510}} ἴπὶ (οί πηοι ἀϊ6 ΤΕ Ἰηπου πη; 
δη ἴπν Τήομς ἀπ νου]δθυ ἀδ5 Ηονα πΐομῦ ϑδηΣ, τγοίθι ἴπ ἄον Ῥα]16 πόσοι Ποἱ ἱρποπα 

ψγ ίομον ΠΑ ΙρΊτοῖθ, ἘΠ Ἰδδ δυο ῦθη. χαπὶ ΤΒΠ}}6] ἀπ σὰν ὙΟμππηρ (ἰοῦδοβ, βοῖπθ 
Ἐχ  πποσταρ νν οἷ] δἰδηαίρ ἴῃ ἴππὶ απ βοὴ (Ἰδπ οὐδένα ἢ]: Δ]]οχοῖς 1π ἴππι Βοΐμη 
αἰοθθίθ. οὖ ον 5 νοὶ ἄδθῃ 1 ἰβύοπ ἀ6ν Δ δ] Ὁ ὑπ νοὸὰ ἴπσροπ (ϑαδηίζτοι Ἰοββαρὲ 
ππᾷ ου]οιομίοὺ ἰδὺ βίοι χὰ θοίαββοι πὰρ τὴ Ὗ οὐβ πἀπῖ9. γος ΑἸ]οτη, τγὰ8. δῇ 
ἙἘτγᾶοη ἰδὺ", ἃ, ᾿ν, ἀθγοῖ ὅθ. μ6116 ροϊβύϊρα Βοιδαθη δῦ ον ΘΠ Πσ , ἀ16 Εν]κοπη δ 
γομ Ἀ]Π|Θ μη ΠΡ Ιβομοη πηᾶ ἃΐθ σϑ ἢ θ᾽ θη ΤΟ ΠΡΘ γὸ 8116πὶ Κ'ΙΟμ θα θη χὰ ΤΆΒΒΟΠ; 
λογοι ὈοΖϑιοπϑί, τνῖο βομ θη Οὐ δαιβοίπθῃἀονρο]ορῦ, ἀἴο ἘΣ ]το πη πἶ886, 

99, πὶ ἘΙΡ ΟΠ θα. πη ον βοποιαοῦ ὁΡ α616 Αγίθη 65 (ἰδροίθβ, ἄμτοι 85. νυν 
ἰπ βοβορπδίθμι Πὐϊπροη χὰ (οὐδ᾽ Ἰκοπηπηθηι. 

κ᾽. νι’ Προσευχὴ εστι χαταύτασις νοῦ πᾶντων τῶν ἐν τῆι γὴι λογισμῶν 

φϑαρτικη. 



454 αν ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

ἰδιδο μιιλς ἰοδν τος ςιθμοδμο ὀρθὸν ἰδαν » (.1) ψρθλο κθὸ [καλὸ ρμοῦλν [δ 
τ 15. ἰβάσυ οοβν 5) ἰδ ϑιυλλο λοι ολανοι,. ὁμδυὶ μας. μοὶ μβϑαα 

ἰϑΐν δ. Με μοι τἰϑ 9 ἰϑοῦν9. ὡ ἰδμέάβονῦ οὶ ἴβραας "ῃ) ἰδαυσοῦ χὸς ἰμαδος 

τὐαθ οοῦρκο ὧν [69 τϑῦ Βο. ὁμδο ἰγοὶ ἰρκάθο ομσο μα ὐοδοΐ 

ἰβαᾶαου ᾿ϑοΐβλ9 οἱ βρο ὁ ἄμμο μο μος, ὑκδον βόα μθο 
ἔϑια. καδ.. οἰδδονς, ὁῶος ΘΙδς κθὸ ΟΝ νι» δ οἰδουμοας τοι κοϑο ἰδιαδυλθν 

ον. ὕοιαυ οὸ Ἰααϑν  βοοιΣ οἱαλοι. ὁμ δα [ας μοὶ νυ μέ5ὸ 

351 οὖ 9Σ οὐδ εἰδδν θα λοις ὀμδὸ ἔθ βου «ἡ αραϑμο ἴον, καθ ἰδιαυ θο 

ὍρΑΘΣ Ῥο Ννο εἰδϑδο νον ἰδὼν ἰός ὡοιαις ἢ Ἀ5. ὁμοῦ Μ᾽ ασθ οὔναϑ 
ποῦ ἰξϑααβ μυγοι. βαδ. . οο δἰ ὀρϑὺ τον εἰδῶν οἰαιοδθ Ρ 9 κϑος οἷο. αβϑοο 

Ἰακῶοϑ. [ ακι..9 }}} ἸΨΨΨΥῚ κ.8) ὡοῖ (οοθνο δ οὖν. βαθὺ ον. ἐδ ρος οο ΠΥΡῚ 

δι 5) ἰδδυο αν". ὀΐουν ἥοιαυ τῶ τλδάοδδο Μοὸ ἰρυο οι, οοὶ ..5 

ἰϑιδὰν ὁρασνο ᾿ς, ὅοι Ιαϑ4ο ας ο Μονλϑο μῶν .οοῦν9. ῥὸ ῳρϑνμο :μ 5. 

[ΓῸῚ εἸω μάλϑο αώθαῷ (οοῦβλ9ὺ) ζξβοομ ς ἐϑϑο οϑααν ἰμμκο υὐοὐ ἰμαϑ ἰμαυδαο 

μα ὁι5 Νιν τον οἰδαθοδ ἰϑδν τον. μον βαδιςς ον ἰλασθοο. μῦθ ΟΝ ΩΣ 

ΘᾺ μα Ὶ οὐ σδπ Ὡς ας ἐφ οἰμος ἰδα  ΝΩλαο. ἰϑο 5.9 μῦγαϑιν» 

οὗσου. ὸ 9. . ΔΘ ἈΣ. ὧμν» δοια.. .5 αι ον οἱ λοις, Ἂς 

:᾿ϑ ὁ Νϑοιαδο δὴν βαρ ον τγαλνϑ βγϑὴ μά ο οἷα λαθυο οι ἦθιο 

ΟΝ ἰμωϑοὶ ομαϑὰϑο τῶν μὸ αι ῥοὸ) βήαυο μῶν. κ.Ὁ μον [δα.559 ἰδναυαϑ [ασοὶ μαϑ 

μὰ μβπν δ :ἰδιμοὶ [655 ἊΣ. ὧς δ λοήοιο. ομαθϑα σῦν, ομὸς κϑο ἦο Ὁ δας 

ον ᾿ς φομδαι ϑκιροο ουϑ «9. δϑο εἷρας Νλο οἡαιδαυοὶ ῥσοὸ Ια.1.5} 

υϑδιϑὺ ἱβροο ἰῶς ο δ αλυι ο »} Π᾿ ,.,5.οὔϑυ οοῆνϑο οξαυο οξβιοο οὐονο 

σα, Ἀν ωΐ μόθον μὰς, ὁμδοὶ ἰοδἣν 1αν. 7. ἰΝαυδοὶ χα. ἰλαβϑ Ἰὔλαρο ᾿ϑϑσαα, 

ὦν Θῃ5. χῦν 9. οὐρα λϑο .] μοὶ Ὅμας ἦομθν ἰδ τς μ᾿ ἰδ ὥϑεδϑοο 

το οἱοσιο. οἰδδῦο ἰροαθο μμ4}] βμγγα». ιϑοῖν9 οὐδοῦ. οϑια ἰϑμο 

δ ἰδ, θοὸ τρδὐΣ σα βλοαι. ρὸν ἰδαυθοΐο ἰδϑυορ ἰδϑα ον ομαυ Ὡοιοδν 

μήνα, ἰδ αι τ. 7 ὅμαο βμαῷ ὁμδωΐ ον οὐ τἰδαβος ϑδεϑὺ δα 

“αὐ δι Βοος, ΒολδλοΣ βοο δας ἡδιραϑον, ο τἰδναχθ μοῦ Ὡ 5... ᾿ϑμοὶ προ 9 

κϑῦοον ἰδ5 ἐδις ροῖςς μὰ μὰς οὐλουςς ρὸθν οἰξαιοῦς μὰ. ἰδϑ ΝΘ δο . λμλλαϑοΣ 

εϑδαὶο μὰ. ἀσϑὸ. ολα δυο ἰοδαν οὐνα ονλο Ῥεραν. αϑϑῦ. μον οὐ μασρονς 
εἰν μηθαα ᾿ς ποιόν θσον οὐλο ον» αἢ. βοῦν ᾽59.᾿ (δὸς θυ αααοὸ 

: οὐ αδοὺς ἰμοβν νοὶ αϑμϑ "ι)} ἰοῶῖν κοδο» μὰς θρῦο συν εἰσοι π ὁ ̓ ϑ 3 99) 

μον ομάϑηϑ βέρολος,, ἰδ ἐγ οοἹ γα. [κοὴ οῶιοι ὡο (ο ὁμοανο ὁ9ὶ καὶ 

ἰὼ ἰδϑ. μα οίξῳς 9 δα οϑος, οἶος οὐραῖς, οἰου ρον, ἰο ἰόν ΆμοΣς, εἰ 

ον ρον νοΐ ο αϑοι κῶνον . οαχο ὡοᾶν οοῦν.5. :ἰδοωοο δα δ ἰδανοὸ 

τ ρυναν σακι ἰμι ἐ οον οὐ ἐμὲ ἰδιλϑωσθοο [ οὐ μας Μὲ ᾿ς ον ὡὸν ἰωρνο βλρουϑα ἰμιφιο ὁ 

δ ὠξδο τἸρδοῦ ιϑοῦνο ὃ Σ, γθαχοο ἰμκῤοϑ ἰδαοοᾶδαυ ον οΣ ῥα» ὧδἹ ὧ δα 



ἘΟΑΟΠΙΠΒ. ῬΟΝΤΙΟΙΒ, ἀδῆ 

(ἀοἰδέϊροβ, νοὶ 8]16πὶ ἸΚὕτρο ΠΟ μθὴ ἔγαϊοβ Οϑθοῦ, ἄδβ τοὶ ἰδὲ νὸπ 8116} Ζ6:- 
βίσθαπηρ, 50. ἀα (ἀν Δθηβοι ταϊῦ βοίπθηι σϑηχοῃ Ηρθγχθη οὶ (οὐ ἰδὲ, ποβέομξ 
ἀἋατῖπ, ἀαθ ἀπτῸ} ἀπά ομ ει. πδιπιη!απρ ἀπ ἄπτο!ι ἄθη ΠΤ ΟΠ ρἼαπ ἴσον ἀν" ρ6- 
1δαϊθνυίθη Ψουπαπίν 4116 τοϊῦ ἄραι Τραϊβοιιοη. θοβομε ρίθα. οἰθ]οα (ἀοαἀδηϊτοη. γον 
ἱπσοῖη Δαρο 0 νη 6, 

80. πὶ ἘΟΙροπᾶθη υγϊοᾶου]ο]} οὐ ἀθηβοῖθθη (δἄθηϊτοπ ἴπὰ οἶνγαβ ἀπᾶθγον Ατέ. 
. «Ἴ. ν' Προσευχὴ ἐστι καταστασις νοοξ μόνον ὑπὸ τοῦ τὴς αἀγιας τριαδὸς φῶτος 

δί εἐχστασεῶς... 

ΤΔ5 ἰδὺ ἄὰβ βοίῖρο (ουοῦ, 48. (δ. ἩΘηΒΟΪ. ρθη πη σἂν τΐρ (ἰοἀδηίςτοη. τι 551") 
ΒΙππθπ τὰ Ἰδηοπι Ποῖθη Βοιδαθη. οπύνιοῖτῦ 150, οἤπὸ ἀλβ ἴῃμπ οὐνναβ ποαπαξ ππῇ 
Βἰμαονῦ, ἴπς βθθχθαι ὈΡΒΡΥ ΠΡ ΊΊΟ πο η. ΖαβέαπαἋθ 815. ΤΡ Π]}14 ἀ6ν' (ἰοθἐαῖτ ; ὁ5. ἐροππξ 
18π γοη 4116 ἀηλα ρθη Θιγθρ προ (65. πβίϑησοθ ἀ6ν ἸΙημϑίαν, Νὰ ἀΌνΟΝ 
Ἶθηθβ. βο]]ρο γ᾽ αμᾶον ὅον ἘΚβίαβο, ἀαροῖ ἀἃ5. 0. ἀον 5.6616. δα σομομάο Του ἄον 
ΤΥ, τνῖν [6 νοὰ Π1|6ὰ θοπαναμροπᾶοι. ΨΥ πα ππροη ἀπ τηδθυ 616. γον- 
5 Πππρθι ΤΡοϊ Θοιηδοι ἀπ τὴ οἱ βοϊυθβῦ 'πὶ Βοιδαοη βοΐποι εἰσδ]θπᾶθη 
ΘΟ μη] 61}, ἀον (ἡ ὰ6116. 811» Δ ομπο, σὰ οἴπθαι (ἰοἰβῦθ νου ηἱρε. 

81. ὦ. «- “1εησις ἐστιν ομιλιὰ τοῦ νοὺβ πρὸς θέον μεθ᾽ τπετηρίὰς ἂν ἣι ἔστιν 

βοηϑειὼν αἴτημα καιρῶι πολέμου καὶ αὐτημα αγιΐλων ἐπὶ ελπιδι. 

Τπ ἅδη χυγοὶ γοῦν ΠΟ ΡΌΠ πάθη Κρ θο]τι θ6] ῃρέο οὐ. ἀπ ρον. ἀὰ5 (οθοῦ, ὅδε 
οἶα αἷο ΤΠ ἀπ ἀθη Εν ἀπ ἄθη Δ Π]θὴ (65. ΜΘΏΒο μα. εἷἶπο Ὑ ἸυἸζαμρ ἅν 
σοθΠοποπ απαᾶο ἀαροῖ ἀπ ἴῃ ἀον Ξθο 16. ΔαροΠοπᾶο Τ οι ἰῇ; Ἰμ Ο]ρο ἀὸβ παξι:- 
Ἰτοοα ΤΠ χιϑία 08. ππα (ΟΡ ἴπ 61 Αβίτοβο οὐ νου θη Π Θἰ Ποῖ ἀπᾶ Προ ποῖ γοπ 
ἄθη ΤιοΙ ΘΒ δ θη. ΘΥΒΕΡΔΠ] ἴπ ον 8616. 16πθ8. Ὀδβδιροηάθ Γἤο]ξ, Ἡΐοῦ ἀδρόρθη 
Εὔτοι ΨὙἱρ νοὶ Ἃ6πὶ μοβεϊπαϊσοη ΒΙςξΕσοθοῖ, ἀδ8 δὰ ἰδπὶ  Π]Π]Θὴ ἄοα Νοπξοποη 
πη βοίποιῃ (Ἰδαθ οι. Ἰκουητηῦ ; ἴπ 8116 Νύξοι. νγοπάοὲ 5101} βοίπμο Ἠο ἤπηρ; πᾶ βοῖπ 
ΒΊΙΟΙ χὰ Οοὐξ, οἷο ἀαβ οὐ ἀπαθεῖ ἄθη ͵δμπαοὶ ἴῃ (ἀοβοῖχ ππὰ ἄὰβ νουθουρομα 
ἰοὐοῦ πε βοίποπι Ὑ]θΠ 86. ϑοροη ϑαΐρ δῦ, Βοβέδηαροβ Βιῤέρεροι ἰδὲ οἷπα Αα- 
ΒΘΙΘρομ]οῖῦ ἄθν ΨΟνμαμ Ρ, αἴθ πἱολδ ἱπὶ ᾿ναἸβοίιοι γθυβέυιοκε δύ, βοπάονῃ Ὀοβιμηα; 
8ιι (ἰοὐν ἀδηϊῦ; οἱ || Ὑ ΡΒ πη ροη Ἰᾶ δὲ 518. 8116. τηθηβοΏ]Π]οἶο ἩΠ] Ὲ πηᾶ Καπρί 
Δαμίπξοη, βοθδαθ ππῚ σὰ ἴππὶ 81} ἴπ ἀυἹΠρΡΊΠΟΠ6 πὶ ΕἼ Θ]ΙΘη απ ἄθν' ΤΊ οα 65 ἨδΡΖΟΉ8, 
ταῖδ Ἰαιπππουπάοπι (ΌΒΟ ἢ. 1 ἀπ δα ΡΙο ρθη νἤποῃ, ΒΌΙΟΠο5. ΒΙδΕρουοῦ ἰδὲ ἴῃ 
Ὑ Δαν οἷ οἷπο ΒΙδδο ἀπὶ ἩΠΠῸ 1 ἵπι Βανί Καπιρῦ ροροη ἅϊα Ὀὔβοῃ (οἰβίθι", 816 χοιν 
γουηδρ' 8110, ΗΪΠΔΘΡΏ586. νῸΣ (ον ΕἸ ]τοπηὐπῖβ ΟἾΡ, ἀὰ8 ἄοπι ὍΤΟρα χὰ σἥππιοπα. 
» πᾶ οἷπο ΒΙθΓ6. τἀπὶ αἴ αἴνονῦ 10 ἄονΡ Ἠοϊημθηρ" ἃ. ἢ, αἴθ Ὑουπαπ αὐτοὶ 
οἰ ρ αἴο ἄθη ἩΘΙΠροπ νογμβοίβομοι Οδον, ννῖθ ΡΟΒΟΒΡΙ οἴ θη. βέοοῦ ΜῈ. 0, 48. 7, τ. 

82. (.. ψ" Βυχὴ ἐστιν ἐπαγγελιὰ ἀγαθῶν ἀγαϑηι προαιρεσει γενομενη. 

Ἐπὶ αοΙαρο, ἄδ5. ἀν Δοπβοι (ἀοὐὕ Ὀ]ορὺ ππὶ βοῖπϑ Μα]οβ ὁ χὰ οἤγθα, ρῸΠ6 
65 πὰπ δὰ βοῖπο Ῥουβοι οὗον ἀπ βοῖποι Βοβιῦζ, ἰδ οἵη Ὑ ΟΥΒΡσοομοη (ὑαξο5. τυ 1]; 
ἀπ ὁΠη6 ζιναπρ' χὰ ὑπη, κ. Β. ΑἸιπόβοη ρΌΌου, ἔαβέθῃ, βίοι Ἰγαβίοίοη, 1,6 ππᾶ 
Ξ6616 σὰ δἴποπὶ ᾿θυθοπαϊρθη ἀηἃ ΠΘΙ ρθη ΟΡΓΘΡ 11 οἴπθηι γϑυη π σα (ἰοξξοβαϊθηβὲ 
[ν ἀδ8. σᾶμχα Το θη. προ γοη, ἀδβ ἀπ ΟἀδΡ αν δΙρῸ5Β. Ὡ]ο δ ἀπ ᾿πρθηᾶ Ὑγο]οἸθπὶ 
Ἄνπαῃρ οὐον (ἰδβοῖχ χὰ ὑπ, βομᾶθνη 8115 Τροῖθπ Δ ΠΠ|6ὴ., [)6Ρ Τολπ ΔΕ ΠΡ ἰδὲ νῖο] 
δυῦθον, 8418. ὑγθῃῃ Θἶπον 485 ὑαΐ, (485 νοῦ Οδβοῖχς νοπ Ἀ}16π νϑιπ ἢ ρθη Δ 6βθη, 
ἄϊο αἴ Οοβοῖσο ἄον Ναίαν ἀπᾷ ἀθν ΒΟΒνα ᾿ια]ΐθη, γου]δηρὺ νυν, 

88. ὦϑ.Ψὕ ." Ἐντευξις ἐστι δεησις ὑπὸ πνευμάτιπων ὑπερ τὴς αλλὼν σωτηρίας 

πρὸς τὸν ϑξὸν γενομένη. 



“μνμἊ 

4δ0 Μ΄. ῬΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἰωυοῦ δον ἐξαδϑους ὁμδυΐ ἰθαιθυ ἰκανις οἶδ ῖο ΟΝ, μα’ ΟμϑΝδο μὲχο μοοᾶδαυ 
δ. ομα ϑαρο ᾿ς οοὲ μουν Ὁ «μρυΐγ μβούαθ θυ τ βμοδμο ἰϑιδν λον, 
ποιόν, μων ἱ αἰ ᾿ς νωυΐν οϑα 9 ἊΣ. ος.5 κνο αροαϑϑς, ὁμδοΐ ϑνο. 

μϑα ἐν μμοὶ «ὐυδυλον ἰς ὅομϑ ἰοῖδν κι. ρϑοὶ ὁμασνο ταῦ ῥὸ ὥσδϑοο ἰλυυοῦ ομϑοΣ 

:᾿βαῦδο αν. δ. θοῦ τϑάϑῖμοΣ να ραν δι οοοὶ νῶν μϑον ἔθμδο μδιαἱ 

"ν ΘΜ. με αμα λϑῆο ΟΝ. μαὴ οἰοδν τὸς μοοορθ αλον μαῦρον ᾿ομαο 
. ἰΝιυυοΥ ον. ἊΣ. 9 ΔΑΝ 5. Μὸ σδον υῤλα5.ο λθαλν οὐ σου 

᾿αϑὰ βομν ἰδ : μμβααν [1 5.50} ἃ ϑοῦ μᾶϑαἐ οοι ἰῥοια» ὦ. ον ὀρῶν ϑΣ 
322. μοῦ, οἷς ἰοοὐν [6.) λαθὸν. ᾿ϑίϑιο Σ Ἀῳεϑθο σοι ἰῃϑαδζυ βογβοο ὁδαιοδϑ 

«οαϑ ὍΣΣ (μοῦ ΘΕ} 19. μοὶ ἰοϑὶ δ αλο μὶς ἰμδς, δηϑὶ δὶ τ ἀνὰ δμ}9 θα θλο 

«3} ὁ μὼϑ οιβ δῶν οῇλϑ δ.5) οι :1|}ϑαχ 1. ὁμδι »». ἄαα. »ΜΝᾺΣ 1.5 

οὐ ΟΡ» ἰδ όρθο [λαμ 50 ἰδολϑ. μαϑαδο θα. μ|5ο μ᾽ .ρμαθο [ῥογα» ἱβάβοι 

«λα ΟΝ κ᾽ μὰ ὐαο .κ55 ἰοομ Σ Ομὲ5 ᾿θαλαδς οἱ αρϑὶν . ἐμβοὶν 

Θμ5 Κα ο Σἰδω ρὲ ὑπο ρδις ὡοδ αν οϑὶνος ομ» ον τ - Βοαὺ ἰμας ἐ οοδοὶ Κο 
εΐμμαϑο ἐμὴ} ἔξωςς ἰ νον οϑιυς οιοδοὶ μοὶ τ οιρβιϑασν ῥδιαΐο ἠλονς ας μ᾿ϑα βοαυ 

9.5 δὸ ομαϑιῦ ὥροο δ δὰο ἰδαων ἰατοῦν [βσρν, ἰμϑι ὁ [α]5 .νὰϑ 9 

εἰδαο  ΝΩ» μα 9. ΟἰσοΝδο μῸὸ ϑοα. μδΔ19], σον βϑῖδλο ἰμ0} Ἀδ, μαϑϑιμϑὶ οἱ 

99. ᾿θοαθΣ ὡς μου» ο τ Σου γ εἰμ ας οἷς Π ἡδέα ἰμας ἐς ωοιοδυὶ υο9 
᾿ ΘΙλαλδῈ ἰκον ἰια 9.5 (αν αϑο Με ΝιοΣ ἈΝ οο μλᾶ ϑο ΠΕ 555 συ, 

βοϑὼχ ἰιαΐραν ἐβϑιλδδθοο ὑδβϑόοοςς, ἰξθκοὸ ας, άσμις, ψόβγ υοοδοὶ ἔβας ἱ κὸν μοὶ 
βορὰ. οὐ ἰο τ μάέαθο ομοληὶ ΟΝ ὅλον Ὁ ρμο οοἹ αὐ» κϑυΐ .ομ5 κοι ϑγλθο βαογο 

Οο᾽ ῥμμβθοὶ ομϑ οὖα. οὐὐμιος. [(α..9) Ῥδος ομῤοιν ναῷ ρα οοὴ οἷν [κα ὐ. θλομοΣ 

ον κα ῤθι} μὸν α ϑιο υ δι θδονς, {..9}} οἷν. Μὸ γῶν. ἰβββοο Ὅδο . δ οοας δὰ.5 59 
ἰλαν}9. ᾿μδνον Ομμὶ μα μι συνε οἱ φροὶν μοΐο Ἄϑυδοο θὲ» τ κῶν Ἄϑυλοο Μδν9 
ΚΣ μκὉν ϑλϑμο ὀμπ ϑομζοι οραςς 5 κουΐο οἰδιαῦρο ἰκαυδδν αν εν ὠοιοδιοὶ 

25». νόμων, μοὶ ως. τ τ εἰδαρο μα Νῦν», μι5. 9... Οοιοδ μοὶ ΜΕΕΨΤῚ 
Ὁ Βομ» οἰδα, κα ἐπανδοαν 1» βδοιυς τοιοδυὶ μοονς. μοὶ βούοιο. βϑϑαν ἑξας ἐςς ποιοδοὶ 
μα Ν δα. μ5νονς το οΝυ ἱΝυυοῦ οἰ δ αἰ ΒΑ ὦ δ.» μυοο μ95 οι; 
ροὶο ΟΝ. μα» .κ99) ὁμακοοϑθι ἀϑλλοδϑο ἢ θοὶ ἰῤθια υαἷν οο ορϑῇ τἰδαυρο 
ἐοο δ  .Ὁ.. λολα λϑν μὰς. Κοϑι ον ἡ. βᾶδος, ϑοβνονῦ κυ, οιοδυὶ βααςςθο μοΘ) 
0] - ϑιοδυ μοι δυο οὶ δ Ὁ Ἀπ μοι μου ὁ ὦ ἡμω1}} σρο 
δα ο μόδα οοΐνοΣ ἰδδιμο ἰἰο)0. [(αϑο5 ομβ' ϑάθῶς, οὕς υὐοίδοο ορνϑαραθν 
ῬΑ οἷο Ἀλδν. κῶν ΟΣ ϑϑυ οἷ ον ἰκαἱ. ιϑομθι ὔσαο ς(οομϑ, ὅ)ο [ζ9 Ἀϑι οὐΣ 

λδγὺ 1|}γ "ιοοι . να]ο νι. Ὁ Ομλϑα σοὶ μῸ} ϑαθαΣ τον μ.5) οιαχλὸς, Βοα, 

δίων ιοἱο τρ ἰδαας ὑο [ἅτ ἰοὺς, ἰρβαο ᾿πνἄσλιο πνθο᾽ ΘΟ ᾿ μοιολο ὶ 

βοον ἰῴϑανν μο δο (μοο ομοδαὶ 155 ἢ» ἤκμβο οἷν ἰὼ ὅσας 3ο) ἰϑλρα οἱ 
τ ΡΤ ἊΝ μδωδμο βραδλ 3) οοὶ 'ϑλδαυο μῤ.γο. μοοιγ μὸν λα ομοδ αἱ 



ΠΌΛΟΠΠΙΒ ῬΟΝΤΙΟΙΒ, Δῃτ 

Τ).6᾽ ΤΏ]}81} 1δὺ ΚΙαν, Ἰμβοῖθυ πη. πΙΟΠ ἢ Ἰ6ὅον Τϊ αἷ6 Βοίνοϊπηρ' απᾶθρον ΕΠ Ι ἔ6 
ἔχῃ ΚαΠΠ, ΒΟΠ 0. πὰπ ὅν, ἄδββοη ΛΜ αμᾶθ] ροιβυϊρ ἀπ ἔγραὶ νου ἄθη 1 οἰ ἤοη- 
Βομαιίαμ 150, πὰ ἀν Ποβ παρ᾽ ταῦ (οὐα πὶ ΝΟ ϑίππθη ἄρον (485 Οαλο νου τοινῦ, 
ὙὙ16 168. τπα αἴ ΔηάθνΡη Ῥυοΐδέοη, αἴθ {|| ἀὰ85. Δ Πς αύοι ππᾷ αἴθ Αροβίοὶ, ἄϊδ 
Τὰν ἄδ8. ΟΙ]ς απ αἰ ἩοΙᾶρη ΠοΙύθπα ἀπ 4110 ἀρυίροι ΗΟ] ροη, ἀϊο 6] οὐὲ ἴῃ 
απηϑὺ βίοι. 

84. ᾿ν» ιδης ξστι τοπὺς μεθ σκῦτο)» ΤῈ καὶ ξυφου ἀμ ιοῦυ πληρῆς. 

ΟΠ ΠΟ] ο νῦο ΟἹ ἀπ|8. Ὦθον ἀἢ5. σοϊδύρο Οομοῦ, θ01 ἀθπὶ ππ8 8.8. βοῖρο ΓἸο 
Ὧ88. ΗΟ] ΡΌΙΟ ΘΒ [ ἀπηύρα], ἀμ 116} οὐ] ὁ ἴῃ βοῖπον Αὐτὸ ΔΙΠΟρΟυ ΒΟ] θη 555 
Αὐιβάντιοῖς ΠΌΠ16, ἴῃ ΘΙ ομ6ν ἄθυ ΠΗ ἡ  ΠΡῸ ΤύοιοΘ πδοῖ ἄδπὶ (Π]Ο ο πὶ 65. Ἡοντπ 
νὸμ ἄθπι ψυκίϊη σοι σου οομίοη ον ῖο} σοσαὶ! νγαρᾶθ; ἨΌ]16 ἰδὸ αἴβὸ οἷαι ἀπηκῖον 
Οὐ οἴ Ἰθᾶθ Ξραν. οἶπθθ οὐ γθαθπάθη [ΓΟ] δέν 1865, γν ]ὸν Τ᾽] οἰ ππᾶ 
ΕἸΠβέοΡηΐβ, ταϊῷ οὐνίρον Ά}, νγ]8. ΘΒ ΒΟΠ ΙΘΠ6 ἢ. βριθὺ ἈΠῸ, 59, 1.8. 

ὃ, κᾳ. ῳ. Τνωστικος ἔστι μισϑωτης ἡμέρας. 

Τ)61", Ὑγ πο ν ον ΘΟ ΠΟ τη βυ Ή]] 6 ΕΣ Ἰτοη 5. σον νάϊ υγου θη ἰδὲ ἀπ ὅα5 
Β0Π6ο ΓΙΘΒ} Βοΐηι (ἰοῦ Δα ρΌ ΠῚ. βου  τπιπὰ ἴπ βοίπον ἨοΗπαπρ' ρου Πρ Ὁ ννονάθη 
15ῦ, αἰθηὺ τνῖο οἷ {ἰϊοΠ ρον ΤΑρΘΙ δ πὸ. πὶ Πϊοπβέθ ἀν ΟΟ οἰ ρ τοὶ Πἷβ χαπὶ 
ΑΜοπΩ, ἀν 1ππὶ πα] ὈρηρΕ; ἀδϑημ ΟΡ ΠΡ. ΟΥ ἴῃ 5Θἴη6. 5'6616. ο] βίο βαπι 415 
οἷπ Απρθ]α ἀκς. 6114 65. Εὐτοξοίιοηβ τα ἄπ ἰοργῆσο 465. ζὕπίρβ αἷβ οἷα ΑΡΌΪ] 
Ἶθπ65 βύγα ]θπθπ, πα τ ΒΒΡΡ ΟΠ] Ἰο θη. ΤΌ} 65. 

80. .“... Εργατης ἔστι μισϑωτὴς τὸν μισϑοὸν αὐτοῦ ἐπ᾿ ελπιὸι προςδόχων. 
Πον Αὐδοῖλον, 6: ποοὶι τοῖν [ν0}}} ππα ἔθος ἱπὶ ΘΟ να. βοῖποβ ΑἸ οϑοθο8 

ἈΥθοΙ οῦ πὶ Ποπβία ἄθν (ἀθυθο Εἰ ρΊτοῖς, πὶ βοῖθ Ν᾽ Ὁ] ἀπησ χὰ σονγίπποη, 485 ἰδ. 
ἋΣ Ταρο]δϊιπον, ον ποοὶ δὰ ΠοΙπαηρ Ἰαἢ, Ἡϊέχο ἀπα ἸΚΆ] 6. απ 4116 8ὲ:- 
ΒΌΘΠΌΠρῸη. οὐξυϊσῦ, τὰ] Ἃἀἃ8. Ζὰ ΟΡΡΟΙΟΙΙΟπ, τη ἀοββθην ]]θη. πῃ (Ἴν. δα σοβαομὺ 
πα ἴῃ βοίπθη δ᾿ Οἰθ ΥΡ᾽ σΟΌνδομ παδ; 8 ΟΪῚ ΟἿ᾽ 501] ἃπὶ Εὔπᾶο βοῖποα Πδα 85 ἀπε ΒΙ 
ον ΤΙ ηΠ 616 815 Το ῖπ ΘΙ Δπροι ἀπ (85. 561156 1 ον Ἀπ ρΈΠθη. 5 μη, νρ]. 1 (ον. 
9,10. 86. 0 ΒοιοἸῦ ἰὑπδρυίαβ τὰ οἰπθῖη ἁπήίονη ἸΧΆΡ1061:; αἷοὸ Κσοπο ἄον (ἰο- 
τϑο  ρ κοῦ ἰδὲ ἀἀ5. Βοπαῦποπ ἀν Τυϊα ὐ; ἀ18. ἸΠΡο Τί" νο]] πα οῇ Βαῦοη, του άθη 
ταΐϊῷ 1ῃν ροϊουπί, 

87. .«».. «00 νοὺς ἔστι ναὸς τῆς ἁγίας τριαδος, 258 

ΟΡ δ ᾿ἶοβ 68, δἷπ ΕἸ τοπ ΠΙ ΒΥ ΘΙ 0161" Ιβὲ οἷη ΤΡ ΘΙ μον, πᾶ Πΐου Ποῖ δὲ οβ, 
αἴθ Ψουπαη  ἰδὺ ον Τϑιηρο] (ον Τα, ἃ. ἢ. αἴ τοῖπο, 61" Δ]]6ὴ Μον δέ Π πη θη 
ἴῃ ἴΠτθπὶ ρΘἰβυροι. ΒΟΠθαθη. ΟΡ Βα θῸπ6 Ὑ ΟΡ δῦ οἷπ ΤΌΤΩρΡῸ] ον ΠΡ αἰ, ἴπ 
ἄδθιη 76Π68 πΠΘαΒΒΡ  ΘΟΏ]ΊΟἾ6. Τοῦ ἴπὶ Τηπου βίο ἀν Ξ.66186. οὐδόν ἢ]0. 

88. «σ᾿. Νὸοὺυς εἐνσώματος ορατικος παντῶν τῶν κοσμῶν ἔστι. 

Ἐϊπὸ Ὑ υπαπτ πυγοϊδοη ΤΠ απιροβ, ὅ1ὸ ποοὶ πο νοὰ ἄθη βἰ πη] οῖου ΕΠπᾶνοἴζθη 
ἔγοὶ σαπὰ τϑίπθη τππα δυβοϊαύθι δομδαθη γουρθανπαηροι δῦ, ἰδὺ αἴθ, αἴθ Βαΐπη Ὑ8:- 
δέ παπιβ ἀπ Ρεῖπι Θοιααθπ ποῦ ἀπ ον ἅπιθονθι (οβέθ! δ πιὰ δ ον Τὺ Ἰτοπη 5 
8116 Ὑ οἸ θα ταϊξ ἰπνοι 1ἐἰα οι ππὰ ὙΥ ἀπ α]ππρσοη. πῆπιρι, τἀπὶ ἀὰ8 ἀν Εν]τοπη ἐπἰ8 
ἄδυβοι ρθη [0.1 4ὰ5. ἐβρΊοια Βηοὺ {π" 1Π} σοι  ΠΟΠ85. ΤΟ 6 σι νϑυβομαίοι, 18. 516 
211 ΒοΙ ρου θυ ουρο Κοπιπιί. 

89. ὦ. ." Νοὺς ἀκαϑαρτος ἔστιν ὁ μετ᾽ αἰσχρῶν λογισμῶν τοῖς αἰσϑητοις 

ἐμμμενῶν, 

ΔΒΝδαδιαπροι ἃ. Καὶ Θοσ, ἃ. ἈΨ1εΕ. σὰ σδη ρθη. ΡΒΠ].-μῖρε, ΕΊ. Νὶ Ἐ. ΠΒαπὰ 18, «. 88 



48 Μ΄. ΡΕΑΝΚΈΕΈΝΒΕΠΟ, 

᾿ᾶδδνγο βιχϑν υὐοίδος, ἐμιάϑανς, αὶ τίϊα αι κθν μϑῦν. 5. ἐο ὡδὶ μο μας μα τ οιδμασο 
Ἐαϑϑ» ἰωξ ον ὥοιοδΝ ἱ οοὶ ἴομας γ άαο ἀο.ο Νὰ αρραν, μι9᾽ο : δοῦν. τϑλο 

οδς, τωογα ϊνοιαν. ὡ εἰο ποιᾶς ὁ εἰο ΡΥ ΠῚ Γι : Θὲ τὐϑόδμου 'φοδ ᾿κᾶδ 

ϑοιμο  εἰδόϊα ᾿οςς κϑο εἰς ας 95. μλο λα ομϑ κοῦ βο. ἴνλας ὑδλο αβι 

εὐμδν ἰδ δον ραϑλν μα Ὁν θααον μρΘΒ οὐ. ογϑαλον ᾿δοῦν κῶν οἹ ἰξοδθ ομλο κθν 
525) δ (4.89. ὀγμϑν τἰδδο μα. λον μτὼ αὐ ΝΙΝ νον μὰν οὐ» βϑιλμο βαθ βὼ 

ον ρενο ἰδδαυγο ἰδ νὼ ὅβᾶϑο ῳοδαν βαλοδλο ρόμορθῦ [ον 

μα κοι εἰβαυο ἰδ ὅο ᾿ βοον οἱ ἰϑύμον οδοοὶ Νυὶ Πιορβὶ τϑρδαλο οὐ κα 

ἰδ δὸϑ μῶν ον οδέρο [ανοΣ οο. βασθ ΩΣ μ᾽. (ϑοΐλοῦ ρβκοο οι αλικθθν 

μοὶ λούοιο  οὔϑα ἊΣ. οἷο [(α 9. ὀρδνβον ἰδιο οδαλοι, ἊΣ. μοί ὡς δ, 

μεὼως ἰδοῦ λον λδμ ἔμδυ ἰδαὼ5 ἰδ χὰ τον ἰτοὶν εἰμ θα ἰδ. δος ὁ ἊΣ. 

ἊΣ. ἰμο «ὀμβμο 5. αΝοὺ θα μὰ 5 ἢ ἰκς οὐν, Ομ δι καλὸ ἰΝΝο αϑν κϑο 

αν Ἰ μο ἰπαων ρο ἰδβαυο - 9 οἷς ὧῳὦἱ Θιλθοῦ ῥο σοῦ» ορπ ἰδ) ὡϑὶ 

το Νέου ΤῸ }}5 ορσϑορς πιὸ Βαῦλϑν σον. ποιόν στο τπϑὸν 

ῥομδϑο ἐιοὶ ῥϑόϑιο.. οἵξςς }" ἡΝδϑον ἰξὰς ἐς ποιοδυὶ βύανι οι. μοὶ ας αν νὰν τ 
τἰξοῦδολον ἰξβορθ αν, ΜΙΝ ΟΣ. ρσ ρα» οὐ ᾿υαλθ μὰ. μασμπε οἰδιβοροὸς, ο᾽ο 

σας. Ἢ ομολϑν σον, σον μοὶ [1695 ἐνὶ Θϑϑο οὔλας ἐδ ἀλΔ Δ) μαυἱ 

μο ἸΙοδα ἰαθδο Ν}}5. ὡΣ Ἀὲ5 ΟΣ. οὗν ον, ον οἷμας δασο 

Δ ἔβα ὸ μοὶ 'οῦς ψουρλοῦς :  οὐδαλον ἰγοι βυολθ ἐν» λό ο .ὐαχ μϑρο 

ΓΝ . ΚΣ. ιολου ὼς, σον βααςς "οϑιν «θολὸ ΚΣ Ια :5 μοὶ; οἷο 

ιϑίος ἰξ «οὐαϑ ας σαϑ, ὁπ) α}9. ον . θα ἰοΐοιο ἕλωςς 

ϑβο Ομοονϑ} ΟΟ᾽ . -“οιοδν ξ θα α, ἐφ  !. οὐ ο αϑῦν μας μβάδδιν οὶ, οοαθο 

οο᾽; ον) ἤϑιαυ μοὶ Ὁ ογαλῦνον οὐδϑι ον ἰάθη, Ὅλο τκας δα μοὶ βασι ὸς. 
393" οιοδ ἑ βοσκοῦ ᾿ς οὐδὲ . δα. ϑούλου μὼ -οοδ βααςς 3 μϑοὶῦ :οὶν 

Με δνόδ θα μον ἰἰαλοςθθο Νιβλου ον. οοαχλῶς, 5 ὁ Νΐοο Ἀμι5ο 

ἰαιδωςς οο μο. ββοδδος, οἷς μκλθοο ον ὁμσνεο ὥϑμο υΪυυοῦ υοῖ» σϑο 

ἰϑδωδα μϑρ τίαςς. Νακον ἰἰοήασοο καθὸ ᾿βαιθδοο οἱ βααας. ς βανς 

δον κα ἰας καον, οὐδοῦ» οοῦνο φομδυ 5 μοαδὸ καθ τίνος ἰϑϑανᾶρο 
ἰβοα λον, :}1οδ δοο ἰδϑι μὰ λαόν )ο ἰϑίμοῖς δος οηασϑος ΩΣ (Θ}} κῶνοι 

ὁ ΝΟΥ μο} μϑ ἰδωδλοδθο Βὶ ὁ αο οὐ ὦν τ άϑϑο δι ἰμὼγ ϑοαδ) 
Ἰββαλο ομοροαξῶν οὐ αυῦ Ἀναοὸς, γαλῦνϑι ἰοαυ οἱ, ρομθο ιοαΐο, [65 Ων λα 

μὰς ᾿ς ὁδὶ μα. ἰναϑιοο ἰδ] ο «οϑὴν Ἂν οἴμμα ϑο ον. οὐϑοιΣ 

ΠῚ ΨΕΡῚ .-5 ὶς ὅγ5) οἷο : 5. με δμο ἰδῆ. ἰδδαθο οὐ; τἰοδαν οι 

ὁο) ἰομυγο. [53Ν99 Ὡς Ὡϑὶ λ.309}} ἐν εἰοῶδαν ἰμβαςς μα 1αὰ. “ὀβος μοῦ 

το κῶν ἐο ̓5μνοῦ το ϑὸς ΝΣ κ5 μα. Θοον, [βὰς ἰμὼν ἰδοϑθον 
ΞοοοοΝ ΜΙ κὸν ἸΝλθϑο. μοὶ αϑϑν οὐ ἰβατ. ὁμα ὯΔ. ψϑϑρο μμοο : ὁμ 

ἢ 80. 0 Ἢ. νουϊνοββοτε; πὶ Τ'. ὈΤΕΡΤ πα] 10}} Οὐ ὌΣλΤΘ, 



ἘΘΛΌΠΙῸΒ ΡΟΝΤΙΟΟΞΒ. 459 

Ηρα Παρὺ οἷπα ΥΠΔον]θριπρ (05. ΟΥροπθΒ, 448 ἅποῃ α16 ππνθίηθ Ψου πα , 
ἄοοῖ. ον παπ ροπδπηὺ ΜΠ] ἀπ ἴθ, νγὸ1] γον πη τοῦ, ϑθθῖο, σ᾽ 1] βϑροῃ, 
οἶπο γουπηκοῖίο, δα ἀον αὐ ονβίθη δα ἀν Ὑ ον ]ρ το ἀπ ον ΒΟΙ κσα Ὁ 
βίθῃθπα ψουμπη, αἴθ γ ο]]ον ΤιΟ] ἀοπβο α λοι. πα 10 δῦ, αἴο Εὐν]τοπηύηϊβ ον 
Ναΐανθη τπᾶ ἴπθον ὙοἸύθη. χτὶ Βοιθη πα ἴῃ (85. ΑἸ]Ον 6 ΠἸρείθ 65. μῦν] Π θη 
ΑΘ οἰ τη ηἶββθβ χὰ Π]]οἴτθα, ἰδὲ αἴ ουπαμ Ὁ, αἴθ οἱ ἀθπ ΠΕ ΒΙ1οΙοπ (δἰαπίζοι, αἷο 
11 αΠ16 Ὠξιποπρη, οὐον αἴθ σίπηθ οὐδν 616. [ὑΓῚ που τ ρ᾽ οἰπρθθθι, θΟΠαστῦ τπιπα ἀπ 
ἄδπ 1 πρθη, αἴθ 1Ππτὸ [ΘΙ ἀοπβομθῖν ππᾶ Τπιβὺ σϑῖζοπ, ἰνΐπροπ Ὀ] οι ἐς ἀπ πίον 
ΒΟ ]θυμἶρϑὺ Ἰὸπο γον ον Ὁ] ΟΠ Οὔύσοῃ. αθύαν. 

40. ο. ν. πιϑυμια εὔτι δυνάμις ψχὴς τὴς ὁργὴς [ καταργητιχη. 

Ὁ 16 γον! ρ8 ϑθ61 6. ποδὶ χὺ ἀστοὶ ἸΚνε 6, ἄπνο! αἰ 96. σοῦ θη ΤΊΟΤΟΗ, 
ἄορρη ΤΟ ΡΟ ηβιτ αν ἴπι ΒΙαὺ Ὀσδίομῦ πη ἄθροι ΤΠ π ἀπτο] 1 παι] ]οἤοη ΠΎΟΡΟ 
ἄθυ 1κιρὺ τ δ. Ζοῦποβ θαννα]Ρε τυῖτα, 5[οῖν. τππέθυβομοϊϑι: ἀκ8 Πομἰςνονπηὕροη, 
ἀὰ5. αἴ γ ξεν θὰ] ἘΝ Ἰτοπη 5, 414. ΘΠ} πθηποπ ππα ἀ16 Βορίονθ παπᾶ 46} 
ἥογθ. Βοϊαπρο αἴθθο ἴπ Ἰῃσθηι πα" ]Π]}0 θὰ ὙΥ 1τΚτιπ ΡΒ τσοῖβα Ὁ] ῦοα, {{ΠΠ0 ον 
ΔΙΘΉΒῸΒ. πἰοινὲ νοι βοίποιῃ [Π'χυιβίϑηθ πὶ Το ρουύσθοῦαηρ,, ΟἾΘη. ΒΡΤΒΟΪ ΟΥ γοη 61 
Ναϊανχαβίαπα ἄον Ὑ Ομ παπᾶ βοίπον Ζουβιναπρ', 161 τοᾶοῦ ΟΣ γοὴ ΠΡῸΣ πιδεϊϊ- 
ΠΟ μθη, πουιηα]οη. Βορίονο, Ὠϊοβο πα ἀν] ὁπ, α16 ΕΌΡαον θη. ἄον. (ἰΘΡ 60} ]ρΊκοΙ 
ΟΡ θη Βορίονᾶο 15} ἄϊο ἄδυ νου Προ Ξ'6616. νὸν Ναΐαν σαυροιῦτσα ΚΚΡΑΤΕ, 
αἴθ ἄθῃ ψιῖἀονυπαὶ  ] θη ον, ἀον πὴτ ἀοπὶ ΝΑΟΙβίθα χαηϊεὺ ἀπ παάουὲ ἔθου 
Ψερ ηρΊ ποῖα, νουπϊομίοῦ, ἄδθηπ νγὰ8 60} Ἀοπβο11 Πού, ἀδ5 ὈΘρΘΠσ ον πα ον 
ονη νυν νου ἄον Τορο (Πβορίον 0) γοσπιομ οῦ. 

41, ΠΝ Εργατης εστιν» ὁ ἐν τῶι κοσμῶι καταδυσμενος τῶι νοι ὅδε. διχῶς 

καὶ πρεποντῶς ἀναστρείομενος, 

ΟΡδθα πῖθ 65, ὦ Αὐθδιίοι" 150 οἷα ΤᾺ ΡΟ πον, (6. δα βοίποπ Τιοΐπ ψαγίοί, 
Βῖ8ν βαρὲ οὐ, (5 Εὔνβιο ουϊδπξονπα : οἷπ Αὐθοῖθον, ἀον ποῦῖ ἴπ ἄον ΠΡαροπα Π]ντιπρ; 
πη ΒΟ Θ᾽ 6. βοίποβ ΑΠΡΟΒΙΟ 65. δυο οῦ, ἀπῇ νοη βοίπον ἈΠῸ ἀαβυαθιοη ἀπῇ 0π 
Τιομπ ον (θυ θο ἰρίτοῖῦ Θηιρπρθη σὰ Κὔππθη, δῦ ον, ἀδν ἴῃ βοῖπου 0] ποο}} 
τἰΐϊῦ βοίποιι Βοῦδποι ἀπὶ ΘἸΟ θατου πϊηρῦ, ΡΟ ρόγοοιδ δον ἄρῃ Θνοΐοη. (δ8 
ον Ἰοὺ απῇ ἄθη Δ 6ρ ον προ πα ν απο 1} ππὰ κὰν ΠΟΥ ΠΟΛ ρο γ0}} σοι πη η18- 
γΌ]161 ΟΠ ρ κοι 610, καρ. 88. βοῦν 16} οὐ: οἷπο ἸΓδν θΟΡ] ΟΠ 8. Ὑ υμα πα Ὁ βοπα αν 4116 
Ὑ οΙἴοι ; ἀον νὰν νοὶ (6. βοϊαποπᾶθη Ὑ' σ πιμΠ} ἅ16 1 θα 6, Ἰἴου νον ἄθι ἀνθ᾽ θη οι; 
ἀσππ ππέου ἄοπι Τολ ον (ον ΘοΕΙρ το, ἴθ ἀότοπ ΠΙοηΒΡ. 6Ρ αὐθοϊδοῦ, δῦ ἀπ} 
ἀδ5 βοιδαθη ἄδι Δ οἸύοι σὰ νουβύθμθη. 

48. ς.. ψ' Θεωρητικοβ ξστι ὁ ὃν τῶι νοὶ τὸν χοῦμον τοῦτον τὸν αἰσϑητον 

συντιϑεις διί' αὐξησιν τὴς αὐτου γνώσεως μόνον. 

Εἰπ6 Εὐ]ἄνπηρ χὰ Κὰρ. 88: οἶπο εὔρουν]! ομο ὙΠ ΜΕ [ βομααὶ 8116 ὙΥο] θη. 
(οπιοϊπὺ ἰδὲ ον, ἀν ἴῃ ον Δ 61} σόγοοϊθ ἀπ πηβυ 1110} νᾶ ο] πα τὰν ἀοια δπ- 
πΟΡΟΤΌπ αι Ὗ οὐδίδηθ 416 ὟΝ 61} πὴϊῦ 1 θη γί ο]θη. ᾿ΡΌΠΠΟΣ 1 ΒοίποΥ ΚΙάσοη Ὑ ΘΡμπη ΓΕ 
χὰ οἴποιὰ Πα ομβοθα. [201})} χαβδτημη σὺ τοῦ οἷποῦ ἄὰ5 Οδπσο ρα πάθῃ 
ὙΠ ΚαΠρΒΙτΠὉ, βοάαβ ᾿ῃ ἄοπι σοονάποίοι Δ΄ ΘΟΊΒ61 4116 ᾿ΓῸ1]16 στὰ Θοβίαπας ἀὁ5 
Θάηκοι ΠΟΙ ταρθπ, τοι αἰὰ γ  νπαη 8ὰ5 ἄθη ΑἸΙῸπ ἴπνομ ΘΠ ρον θυ κοηπῦ πἀπᾶ 
γορ Επ]κοπηίηβ χὰ ΕΛ τοπη πῖβ βτοῖσὺ δῖ8. χὰ ἸΒΠῈῚ Οθουβύθη Εν ]οπ ηἾ8, 6. Ὁ) 6116 
ἄθ5 Τοθοηβ; (αἰγὶ τπὰβ οὐ βίο γον ἀθη [ΘΙ θη βοα θη, ἀ16 6 προ χθοίκοῃ, 
1"έοα ἀπ νοι ἴπποι παι 16. ἐδέθη παν κος ὩΝ ΘΡΤΆσβοιι Ζαι ΠΟγθτιιηρ ΒΟΙΠῸ5 
Τιθῦοπβ ἀπ βοῖπου 86] ρου; ἀδυῖπ Ὀοβίοι ἀ(α5. Τοῦ ἀον Ἐγ]τοπηθηβ ἀπ 5 
ψαῆτο ΠΘΌΘΙ, 

40, υ. Κλιμαξ του ουρᾶνου εὐτι τῶν ϑεου μυστηρίων τἰποχαλιημις κατὰ μέτρον 

της αὐυξησεως ἀποκεκαλυμμένὴ τὴν ψυχὴν" καὶ ὡς δ ἀαναβαϑμὼν δι’ ἀρετῶν αὐτὴν 
πρὸς τὴν τελείαν του ϑέου συμμιξιν ἀναβιβαξουσιν. 

58 Ἐ 
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400 ΜΝ. ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΠ, 

ἰλα ον» ἰδναϑοδο., ὁμο δυΐ ον γοῖ,, οσλν μδωσς ὀμῖνοι βαρ υβοο μμδα αἷς, [λοο ὁμαϑν 
μος ὁ ἴβομο μὰ ὁ μλνο Ἀν. γον. μοίο ἡ δον, ῥϑϑοιο εἰν [οὐδσογο 

μϑῦ Ελαλδν οι δΝαϑϑεν ἰδουα καθὸ νον τίλαύμθρλο ἰγομν ᾿5},}5»ο μαϑν ἰοιδδν ϑιο δὲν 

δ) ἐς ὅγ 37 υΐο τόνδ, ἰμϑρρο ἰδγδαλο ὧν ΠΞαυν ορρα 9 ἀς)  αϑιὺνς. μς δ εἰδυυοῦ 

254" [5] (,οὐοι ὁῶς. μαοῦλο τρὰ, ὦ μὰ, φαοδαὺ 1 ϑὺ ἰύδθο μκῶ δος Νυδας 

δου μας ἰϑιααϑο τοὶ ἰφαὰϑο ἰοῦδὰν ἰέμθας. ἰλαυμν λοις τ 55 μϑῦὸ μῶλϑ 

Ἰβοδαϑον, λνσὼγ ὧοΣ ως πρὶ ον κλ 9 ὀμαα. ας. ρσϑ μδπα ἴδογα. οοὺν».ο 

ἐβογ οἱ φοΐο οἰ μυ ἱδϑο,θ μοί; »οἱ οΝ ιν, Θιααθοο., ομϑῦ ον ἢ ἰκαϑο,9 

μα μόνου μς οὐοου μολ! ων αὐοιν βυκα μα. ἕως κἄν τώϑαδ 9 μὰ 

ἰκυγο ἰδσκις ὁοἠ) ομν οὐ οὶ το διῖο μβέοσοο ἢ κβ. Μυξ3ο βδρο ὅσ βάθια 

δυο μϑὸ οἷν. αόρον ἰοῦδαν οοιονλν κῶς μϑ άϑοι ἰθϑιο.. οὐ αδα", ϑ 

ῥϑμδο γϑὸ . } ϑϑλίο μϑϑὴν αὐ ἀπ λοΣ τοὶ οιυὰο ανοςς. ἐλοὶ ὡσοὐν μας ἰδοῦν 

λα αν ἰἰαολλος, μοὶ ..56 6.7. [1 5.» ὁμδυΐ τον» ἰναροϑο σαν ο μάνας, οἷα. 

τόμδωξ ἰδορον ἰδας κ3) ἐμοὶ τί ὁ ἄδδο. ἰδαανι μΝοο ἰδοῦ (υϑοὐδν δον κῶς ὁδοὶ 

μόνο αὐὐῤο. ἰδο οας, ὀβομ μεθα ἡ τ δ "ν ἰλακας ὁδὸν βαϑ βϑο 

« ΜΔ ογ9. δον ᾿ϑήύϑιο .}ς ον» ἰδδϑιϑθ μοὶ ὡς ἄλδος  ἰοΐδν τος, Ιαϑῦν, ἰοϑ» 

Νῥϑου ἰλολμ, ὁμδω τοῖν θα μα. μα ϑσο.. [1 οὐγδδο θν βοοῦα. [5.150 οἷα. ΟΣ] 

τ ὥνομπ ως, 9 ᾿ϑαϑοῦ κὐϑραϑδοο ὁ},2}5. «᾽ν οϑϑ :βοιααθ λασροα. 

σοι. μλοἰδγ μὸν. ἰδϑο μους ὁμδ ἰδας. ἰδρανο ἐν ὁ ἰϑρας Μὰ ὀμϑν οἱ ἰμδῶνο 

νον ἐμ τομοδαθοῦ μὰ 5. ὁ Ὅσο τθοα ὡὸ σα» ἰδνυίροδασο ἰδμοῦ ἰδμν οἱ 

οι μβαδιάθο υᾶ ὁ ὡπλῖ» ἱμομ βύρο οὐ ὁθος ωὐἱο ὡς μὸ ἰδας ἐ5) 
52" οιἱαθι  Νδὸ ὅμιϑο οϑτν 9. Μωϊκιροὶν ἰδ )ο τ ομγοίαδ. ὡο ἐκϑὶ [9 ββυδνο μ} ἰλακας, 259) 

ἰοου ᾿μαθο οἷν ἔομθας τον ἰμΠνς (ας τωοιαχ, ὡϑοᾶν (οοθνο. οἰδοιοῖν, 
ἱδᾶς δ ὁμαδ ἰδῶ ἐ ἰγοιν 1. 9} μαϑοιῦα. (Ὁ)} θιαο. μϑϑονλο || ὁμρο ροαϑν {{πξ δι ρατ 

86 ὁ ἀϑοῦν ἰὼ κὥνοθ ἰδοι ς ἰγορ ὁμαροαθ μὰς θο Δο ΟἹ ΟΣ ὥσθ. βαν ῥο 
Ὡοιοδοὶ ἰοῦ άϑρο λαθαο μϑϑλϊ μα οἰ βοδϑν ἰξόρμβαςς. οὶ ἀι(9ο], ἐὸν 

ὁμν θοο Ν Ὁ ο ἢ τ, οἱ ασ οβοΣ μῃοιασῶν μοὶ :μϑ5. μβοοὶ 

τ τ κϑο; βοομοῦ ϑμο κῶς ἰδδδῖγ ομοὶ ϑλν Δ βο ς᾽ σ ὐ ον εἰλομραςς 

μλοίνος. ομὴο σοι ἰϑύοιο.. ἰιϑροο 19:4} «Ἱ νοι. ἰβαϑβο βο οοχ βμὼω. ϑομϑο 

᾿λδαδο λὰς 55} ἴω) κμὸ κοῖς ὥϑβο οἱαιραδθῦ ἔλδδοῦ κῶνοι» [λα ομον 

λμρα ἰμφἔ59 ἰδώγοιο ἰδωαβι αἱ «ϑροΐο. .ομοίβῶς ἰδῶ ὡὼΣ ἰδ λόμβας 

Βϑςς ὥϑμο ομοομθὺ σοὺ, σον θα. ἐ ον. τλοὶ μως νας οἰδο» ἰδῶϑη 

άϑρο οἷο ὁμαα βοοῖν. οἷος } 5όοιο. γαλζον οι οΣ 9. Δ μας ὁδμο μοι 

ἈΞ. έάϑρο. οϑαλοο πὸ μὰ. μβϑσσου. σατο μυλοὶν «οἷο Ἰὰς ὅομθ δ δ ομο ΘΟ)» 

ἰοῦ θα. δ ὁμοοῦ Ὅν εἰνιϑιρον ὁ} οἷο ᾿ς ὅο5). οὐ δυὶγ οὶ ἰονδνν 

οὗλϑ μὴν οἱ τ μ9. μοοὶ Ἂν. οὐσῶν, ομϑμοϑοῦ βοοαλ. ραᾶο μος λονῥϑοο 

ἐαδς ξκάθοο Φοῖβον βοδνπγ οἱ αθ μοῦ μγοασϑῃ [καυἱ ἐμδύμο Ὡϑιϑας ἐῷ φωυ 
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Επιθ ἈΠορονίβοιο Ποαίπηρ ἀον Τιοῖτον ἴῃ ἄοπι Βοϊκαπηξου. ΤΎδυμιο ΦαἸκοῦ8. [ἢ 
ον νἱονίοι (δα ασ]ὸ ἴθ ὁ5: α16 Τιοῖδον, αἴθ Ψ]ςῸ}} βοιδαξο, ἀόροῃ ὥριῦχο ἃ. ἤθη 
ἩΪπηπι61 τ οϊοιίο, νγὸ ον θυ" Οὔ. δἰδμα, παῦ χυγοὶ Βοαοαϊπηροη; δῖ. θοδοαίος 
ἄθπ Αὐβυϊορ ἴὰ (ον ΤΠ οί δῖ 8 ἀπ ἴθ ἀον. ἢ μου βομ προ θη. ΠΡΟ πτπιη πβ. ΠΡ 
οὐ]  ΟΥ 5. ἀοα ]ΠῈΟ Ποῦ: δἰ οι ποὺ ἀ16ὸ ΟἸΘΩθασααρ (1685. ρΟΠΟΙτα ΙΒ ν Ο 10 
ὙΥαΙέοπβ Οοὐΐοβ ἴπὰ ἀον ΥΙ σορίοσπιπρ ἀαγο αἰοὸ Τπρο] ; πϑοἢ ἐΞὰ Μαθα ἅον 
σοϊβεσου. Ενϊζοπη μῖβ ον. Ὑ ΟΡ μα ύνσοβοη γα βῖο ὅν βθ610, αἴ πϑοὶ ἀοπ νον- 
βοι!ϑἄοποη Ταροπᾶοι ὑναπᾶο]ῦ, χὰ 01}; δῖ6. ΚΙπασηῦ απ θη αροπάοῃ, τνΐο δα 
ΒΡτόββοι, ἐρ] ἢ. τποὶι Δα νυ 5 ππια αἴ6 1 γον θουρόπθη, ἀαρο]ῖ ἀἴο ἸδηρῸ] σον  Ίς ον 25." 
(Ποποϊπηἶββο [ἀοὐξοθ ΟΡ ΘΌΟΠ. 816. Ζαι γο]]Π]τοιησιθποι, Ὑ ΟΡ Οἰ πρτιτρ᾽ τη (ὑοὐῦ ἴῃ οἴποτη 
(Ἰοἰβίβ, βῖθ. πἴπαπις ἴῃ τοϊποπι ομδποῃ πα Οουοῦθ 8} ἸΘΠ6ΠῚ 56] ΡΝ. ἤσηύα [61]. 
ΜΠ ἄσιῃ ουίο Ὑ᾽ οὐτιἰβοϊιηρ ΠΟΖοΙο ποδὶ ὁ ἀἴο γο]]Π]κοιητηοπο ΑἸ] ἀππρ; πϑοῖ 
ἄσπι ΤΠ 011 405 Βοιδρίονβ, ἀἀ5 ΕἸηβυγουθῃ τὺ βθίπον Τὺ] μπη15, ννῖθ ον" ἱρρθηνγο 
βαρ, 850. γοάοῦ Ῥαπ]αβ ἀανοι, ὅα8 νν]ν τὶῦ ἝΟἸν. νϑυτηϊβομῦ, ἃ, π,, νϑνοϊπὶρὶ δἰπᾷ; 
οἶπα ϑυἸβοίαπρ (ον Ναΐανθη, νὸν ἀθι" ΟΥΙΡΌΠΘΒ. ππα 56 ΒΟΠΠΠῸν Ἡδηπδμα αι8 
Ἡδαΐαιν ἔΆθ6]η, δῦ 1 ἁυνβομοη ἀοπὶ. ὁπ] ]οἴοῦ ἀοβο ῦρίο ἀπ ἄθπι πποπα!]οῃ θη 
 οβθη. ΔυΒΡΌΒΟΙ]ΟΒβθη. ΕΠ τηοϊηῦ 8180, ἀδ αἀἴ6 ΟἸΘΩΡαλαπρ ἄδν (ΘΠ πη η1588 
Οοὐΐος. ἄθῃ ΕΞ ἀατοῖ αἴ οὐ  Π]οΠ θη Τιιροπάθη ἴπ ροίβύϊροθι Βοπδπθη βιυυοι- 
τχοῖβο δαϊινιετ5. ΠΠπ0|; νοι οἴποι Ὑ Θυτ Ἰβομπηρ βοῖπον Ναΐαι τοῦ δὲ ἈΪΟΠ ΙΕ. 

44. Ἰὴῖοβο γϑυιηβομαπρ' ἀπ 416 νΌ]]ρ ΕΠ θσαπρ σὰ (οὐῦ (τ ΗΠ τ 6] "616 }})} 
οὐ ἄν 6᾽ υνοῖθου: 

«"- Ϊ. ν- Βασιλεια τῶν οὐρανῶν ἔστι γνῶσις ϑεώριας υψηλὴς καὶ νοητῆς πυπερ- 

οὐρίύμιου τῶν ψνόῦξ αὐστητηρθιον τε καὶ αἰσϑησεῶς αφρϑαύτου γεξυσει ΨΈΕΡΟΜΕΡΊ,. 

1)85 ἰδὲ οἷπο ὑγοίβϊοια Ἰυυ αθοσαπρ 65. Ὑ οΥ Θ ρθη ἄθπ, ᾿πβυθβοπᾶονο ἄδν 
Μοντἰβοιρ ἀν ὥσοϊο τἱὲ οὐές, ΟΠοπ τοῦοῦο οὐὐ νον ἄν Τιοϊθου ππα ἄοπὶ Α πτ- 
οὐΐαρ, Εἴθ Βρυῖο ῦ οὐ ἀδγοη, ἄδβ α16. γ᾽ υπαη  θοΡοῖ 8 ἴπ πα γϑι βου. Δ οἶδα σὰν 
Ἡδμο ἀδ5. ΤΙΠΟΡ Οὐ ΒΟ Π]Π1ΟΠ6π. απ ροβίϊοροι δὲ. [85 ἩΪπ ΘΙ βοΊοι, ἀἀ5. Εν Ὲ6}} ον 
ἨοΙΠροη ἰπὶ Τοῦ, ἄθββοιι βίθ 510} νον] πῆρ' οτγθαθη ἴθ ὁμοῦ βομοι 1ἶὸν απ 
ἴῃ ἄθιι βἰθ πῃ 1 Δ]ΠΠΡΟπτοίπθη. Αουβίθηρ' νο]οπᾶοἑ υγουῦἄοθη 5801]16π, ἰβὺ οἷη 
ποΠ65 ροἰβυροβ Βοπδαοη, μθο}}. ὮΠον ἄσθμ Ἡ]πΠπ61 πη ΠΟΙ ἵππον 81160 ΝΙΠΘΗ, 
ψγ  ]οἶ65 αἴθ γοῖπο, νοι ΤΟΙ θη β θα θα ἔτδῖο Ὑ ΟΥ ΠΌΠΤΕ ρ] δ᾽ οἸβατῃ βἰ πη] ἢ νυ πίππιαῦ; 
βοίπ βάβον (ἰδβοππιδοῖς ἰδὲ πηγονραπρΊ ἢ. απ Ὀ] οἱ δὲ βιοίβ ᾿π ἄθυ Τρ ππουαπρ ππ 
αἴ Βορίοσάθβ πθοῖ ἴππὶ τοσὺ 5[0}} βύθίβ : ἴπ ἦον ὥθοὶβ ἴπ πίθου Ἰέθιθ, 18. αἷθ σαν 
ΨοΙ]οπάππρ' Ἰκοιηταῦ, ππὰ 5186 νῦ]]Πρ' ἢν Δομπο ᾿θηϊοβέ, Θδπκ ραββοπᾶ ποπηὺ οἱ 
θη ταν 5080] θη.  ΟΥΒΟΠπιδοὶς ἀἴθβοβ Οα οΒ οἷπι Μουκθη" πη, ΒΟ πϑοίζοι" ( οβξοπ) 
Ὑ7611 δ᾽ παν Βομ νυ 0}} ἰδὲ ἴον, 018. ἀονὲ αἴθ. ΟΠ Θπάπηρ' Ἰκοπηπηῦ, 

45. ς«“. 1. ««. Θυσιαστήριον ϑέου ἔστι νοὺς κάϑαρος τὴ! τοῦ χοσμου συστη- 
ματος μνημὴ! οὐ κινουμένος ὥστε ταραττεσῆαι" αὐτῇ δὲ ἔστιν Ἢ τελειότης. 

Τὴ ἄθν ψινοϊξοπ (ἰδαίπιυϊθ ᾿ἶθθ 65: ἢ’ Ἰϑύπθη ατοὶ ΑἸυΐτα ἀν Ἠδηο κοηποι; 
ἄοτ οἷπο γομ ἰππθη ἰϑὺ οἰπσίρανεϊο πη ποῦ σαβατητηθηρδβοῦψι, ἀ16 {ἰυΐροι 00. 
Βἰ πα χιυιβειηπιοπροβοῦσί, Ἡΐον οὐἹδαϊονε οὐ" αἴθ Ἰὐγ]τοππ 185. (105. καβαιπηπιοπροβοϊχέθη 
γγόβοπ5 (65 Βιοιύθαγοι; ἀϊθ ἡ ουμαη  βοίχὺ 488 ΒΙΟΒ  ϑ"6. ἴῃ βίοι. σὰ οἶπον Ἰυϊη μοὶῦ 
χαβαιησπθη χὰ ΕὐταθΡαηρ ἴ 0" γΟΠ]ΚΟΙη πόποι ΕΥοπη ηἶβ, ἀατηϊξ 516 ἅπ8 (ον 
Βομῦρίπηρ ἀθη ΒοΒῦρίου οστοηποπα ἴπι τοῖοι ῬΔΙΟΠΟΡ οι ΠΟ Ργοὶβ ἀπ βθοιρθη 
1550. Οθθπ βᾶρίθ δ: οἴη ΡΟ Κα] ΥΟΥ 18} ἄρον, ἀν αἴ8. βίο έθανθ Δ 61} 16α]ρ] 10} 

ΧΡ Εὐνἀουπηρ' βοῖποι 1 υἸτοηπ π5. ἴῃ οἷπο 1] π]161} χαβδιπηηθη δέ. ΗΘ ποπηῦ ΟΣ 
ἄϊο Ψουπα βοϊθβὲ οἴποα ΑἸέαν, δα ἄθββθι ϑ δ 816 ἴθ 616 Ηὔ]ια 5βιοὶρί. ὅ5ὸ 
μοϊθὲ ο5 ἴπι αὐ ἱοοποπ: οΘὐαΐοι βἰπᾷ ἴῃ ἄσθη θυ χθη " (ᾧ 88, 0). Ἐπ ΑἸέαν (Δοὐος 

τοῖν Θ πίοι, ἅμιη]Π1οὴ υσῖθ Ἴθπο Τμοῖξου, δὰ ἄσθββοη Ρ]αὐδα (ἃ8. αι ὐ 166 θαι μονα})- 
ΦΗΏΠῈΕ ἀπᾶ 4116 (οἀδπίτοη γουζοινῦ ἀπ 5ὸ ἄθπ ΟΡ ον πἄοη τοὶ ηρῦ -- ἰδ ἀἷο σοῖπὸ 
ΨΟΡμπΩ, αἴ ἔλρον 1Π το ροιβύϊροπ ϑίππα 80 βύατὶς δῦ, ἀαβ 516. 61 ΟΡ ΕΡΙ ΠΠΘΥ Πρ; 



Ὁ 
402 ν΄. ἘΠΑΝΚΈΝΒΒΠΠ, 

οι 5 σαν [κα δι μὰς ΠΓΈΨΙ ὁ Νς σσσο ἰδοῦ ἰλασ ορο ἰμ 

δ μοι. του ΐο τέϑροο κὺρ :οΐο ἐρϑν τἰωνα ἀνσον [αϑιϑρρο ὁ Ὅσο, οοῖν. 

ἰδ :}1ϑὅ οου ἰ᾿αϑ ϑμβο ωϑοι μὰ. ἤομοο υάομν βϑν οομν νοὶο «μάθοι; ἰβοις 
ποῖ λα λθ ἰδνο βαϑ, ἰδραῦο ἰδ ξϑ μον. (ροῦν γ οὐ] ἅτε.» ρόμθο υβα δ Δ ἢ) 

ἰϑυθο " 5 ὁ ῷ ἁϊὼ [5 τἰ θῖν «ὔυϑϑὺ οῖορθας. ὀμδωΐ ρομοο 5. 850) 

ἰωδοο ροῦδον αν, γο } δον εἰλαϑ μοι μορθ οι αλθαν. μῦν» μαλ {γι αν κϑομενξο ῥὸ 
μιμοῦ » ρον ἰκοΐς ὁμδι ἰαϑῦν μον ἰδδααν οἰδαο φϑϑὴν μα». βμόοιθῶς, ἰδ ασι αι, 
μὼ ὀμδεὶν τεἰδίιο ἰδ ὁ ας μοὶ Ὅς. νοὸς λαῶν ὁμοῦ ὁ τμο οὰσδις 
«δυο λάϑῦν μὰ. χὰ ἰδδανον μοὶ βϑήθιο. κὼ9 ὦ ἐῶν ἰκς οὖν ἰδιβϑιλλθο μα. 9.9.) 

1 ὡὸ κἱ : οιοδυὶ μοῦ βοπαρ ὁ ἔϑῦνο μδαὸ [κοῦ ον μον Ῥρθοα ἰρο 
ὁ ααθρθ οπ μας τ ἐκοσο [μλοο ϑραα ὧοὴ βο τε νι Νιοοί Κ᾽ μον ἰδραβαν "διαϑ. ῥο εἷο 

|ο ἰφϑας τϑ 'ο τόθ δόλο, 54.) οὖν. ἰξομ ἢ οὔκ ϑο :Ἰαυορν. οὖν. μον 

αν. μϑ οἷν πτφο 5 Ν5 ὧδ τ οἷς ΚΝ ΜΓ τομαλ. ἄλλα ἰδῦια τ 

ω τὐρμον ᾿ἰϑεμους ὁμδουὶ ἰλοῖθας ΟἸκθαο μϑϑλ κακὴ ἰἸαλαο μκόο ἰδϑο 

ϑμαϑο ᾿ὐϑν ἰξθινο ν ἐβοθν ον. «Ὁ ᾿ομϑοαι. ὡρ ιϑοῖν. ᾿ϑρροο μθ ας ςοοβλιοδον 

᾿ορο ὁ ΝΣ σον τ} αι 9) ὁμαῦ αὐϑονν ἐμὴ βιβο ὀβν, μὸν ἰμὲ τράγο }}ν ἰλορσιας 

ιϑοβνϑῶν, εἰλαδδιω ἤοΐος οὐ ὀῶνς μὸ (95 ἰμὶ  βμεθο ῥμα μὰϑ ἔμάθοο [ας νϑὸ 

᾿οιῶο μον ἰμὶ ται. [0 συ οὔμπὺ αι ίο θα ἰδ ἡ δ μὰ 

μα νοὶ. εϑοΐα. ᾿Θικροῖο ᾿δο βοοῦ ὸ οἷν. ὑϑμβοο δυΐνν οἷν, 19.590 ᾿Ξ ςϑο 

τλαοῖο κοϑῆν μα». ἰδ νον ἰδοῦν ὀῤναθ βαοῦ ς ὅοιο ἰδοῦν, μμθ ομγοίαϑι ἐο 
ϑιμοοὶ ἰοὴῶν ’πὸ : ϑααῦν 5.8) (οοβνϑ ὁμο ᾿αθαθῦ οοὴ. οοιοδοὶ βαδδς ὃ ϑμυϑ 
βοωϑϑ» -οιαιϑὅοι δο᾽ ἔα θι39.) ωαα ως. ὦ εἱ τ Ἄμαϑν ἰωσἢ ὀΐνος, 

πο ομαθ δ οὶν οον :μϑίακϑυ ἰβαβοοο [Ὡ2.' ΝΣ ὧν ἰδδιυΐνο [μαύρ ἘΞ Ὸ Ἰαλῦδνῖυ 

1.8) «οῆλϑ τομάδι ῥο ἐμαὶ θραθὺ οοὶ Μὲ. βμαλαδοθν κυοῦο ἴμθας ἐμῶν Θ ἰσομν 
: ϑοθου βλϑς (οὐἹα ἰδωϊᾶωο ςῦας δὸ (ἰο μγϑαϑ. δὸ ἱ θη ων; οι λον 

ΜΡ ρο ἰο ἰδαϑο (9 Ιβάσυ (ἱ τομαϑον δαυνυλδο ὀβλνοοςς, ὀιροοὶ γαιῶν: ἰοῦ. το 

μαδὰ ἴθ ὡθιαυκδαθ μέσον, τυοιαχω ἔραν ϑο [Πα ϑῦ οΐο. αϑύρο ον ροβνοθο 
 ῷ οὔ θ ροθο ᾽ν τὰ ας οὐ «οὐ οἷον ο εἰμμα ἰβαυϑο 

Θμαϑ.} ἔμαθα [15.2.5 οι. οοιοδυ ἠαθα. ἔμπας οκαλο οϑϑλν μαλο. ομ θα) 
δ νιν ὐον θα βο ον ἡδϑο  μεὅαθ ον σθαι :οιξς 9,0 

μϑ βόῦμο βθθαϑ δὸς γχοθΣ ἰπρθια, οῦνο» αν. ϑι. Οὐδιῦ Οβομ» τ τα! 

ΘΗ, δθνθ δο ἐμυλίο : ἰϑαῦνδιν οἰδιουτοο υοῦνο ὁ ὁμοανο οὐδ} βοΐ ς ἰόν 
τ ως. Σοίξῳ 99. ομα θυ) ἴμϑας ι:νϑο :ομιδ5 ἱμμοο ἰδδλαυο ἰδαισι 

μαϑοιμθν κοὐ ζνον ἡΝϑοὸ λσμο μβεὅαθ ϑοβνϑ ὕδλσα τἰδοςῦνθ ἢ ἰλούδωρο; μα 
δ μὴ ἰβϑας τἴἶςς ὁ ςθαθ οἱ ἄδολος ἔμ βαθοθ καλοῦν πρδαν ἰΝλαῖο 
ΚΘΣ εΘΘΘΩΞ αν» το ϑομθα ἐν. μϑοὶν νοἱ ἰδανκο αν δδνν μϑο δν κϑαροᾶϑ 
ἰϑου μας ἰκρϑὺ βου μοὶ οἰδδοϑαν, ὀβν. ῥομθο 129 «μα (α} «ἰοῦ! ον 
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δ 5. παβδιητηθηροβοῦα!ο, Ζ ΒΟΥ γ Υ ΒΟ ΡΘπ6η 1] συβδιπη θη ρο! αθῦθ Ἅ  οβῸ 
αἴοβον ΛΕ Ὁ πολ νουνιρνῦ ΠΡ τἀπὶ ἴον ὁ5. ἴθ ἴπσον ΕΡΙτοημίβ Πἰπα αι βέοῖρ, 
ἀπὶ ἴπ6}" ἄονυ χαβαιπιποπρϑβούχέοη. 61} οὐν χὰ ἤπᾶθα, ἴπνθὴ Βοιῦρίον. ἀπὰ 4]]- 
τηϊο ρθη ΠΑ] δ, νῖθ 65. ἔσθ 161 βομδαῦο, Δ μη αἰδὸ ΠῸῚ ἴόθοι ἀπβαπηποη- 
[Ἀβϑυηρ' ἄον Ὑ]ΟΙ πον ον Τυνκοπη ηββθ αἴθ ον ἢ ποῦ ἀανο αἴθ Πίημο ΟΣ 
ἌΝ εἷ0 [ Ἰο! ἀοηβο ΠῚ δαϊσονορὺ τινα ἴπ Βορίογαο απἃ Ζου ἰμ ]ρῸ ἄθ" ἴῃ 1ῃν 
οὐτορύθη. Ὑ ΟΥΒ ΘΠ] ππρθη, 50 ᾿ιαὺ 816. αἷὸ ψο]]οπάπηρ, 50 γγδΙῦ 516 'ὰ ΟΠἸΙΘβοπὶ ΤΠ θοα 
τηὔρ πον δῦ; αἴ ἰπανίϊοῖιο ἄν Τ)Ίηρθ τ οῖχθη 56 ὩΙομ δ, τι αἰ Τλτηοποη, 18. 5ἴο 
ἀπο αἴθβα Πΐηρο γον ΓΟ. ΔΥΌ], ὈΘΒΙΘΡΘΠ 516. πο, νἹο! πι ἢν βίοῖσε ἀπ ἅον 
Βοίσδοϊίαπρ ἄν Πίπρο 1 ΤΟ 6]. σαπὶ Ομ ρου ἀπέ, 

40. .». Οργὴ ψυχὴς ἡ κατὰ φυσιν ἔστιν τὸ βδελυχτον τῶν εν τὴι νοησει 
αὐτῆς μορφουμένῶν τὴς διανοίας ὡποχρονομενη. 

Οοι [ἰἶθβ 68, ἄϊ παύανροιμέθα Βορίονᾶθ ψσο οἶπὸ Ἰζυδῆν (ον βροϊο, αἰ αϊο 
πἀηπα ἐν] οπο αὐ γουπΐομπίο. ἩϊΩ βαρὺ οὐ: (6. παὐν]]!ο 6 ον (ον Ξθο]α. 158 
ἄδν, ἄδυ ἅϊο πὴ θ᾽ 1οπθη. τ ἀπροβούζιοιιοη (ἀοἀμηΐζθη, ΚΟπῚπηθπ δἷθ ἡππ νο ἤθη 
Τὴ πιοπθη οὗν ὅπ8 ἤθη ΕΥΤΠΠμοΥ ΠΠρΘη ὅπ {ΡΠ ν θδραησοπα ΤΠπ ἔθη, βορίοὶοῖ γι 
Τὸνπὸ υγττουὲ πα πγορηδρξ ππα ἸΠηθη. σαι πο} οὐδ δ, 510} Γδεἰχυβοῖχοη, ἀπο} 
Ἰχοῖπο Ὡπνοϊχοπίίοι Π οίίθα πιϊύ, ἡπθη ΕΠ τ΄, βομθ θυ βῖο ταϊῦ ἄθη Υοσέοη ον ΘΒ 1 
σι Βοᾶδη βο νοῦ, βἷο. ἀσάγοί οἰ ΤΡῚρο5. ἰαθοὺ νϑυ]αρὺ ἀπ 80 Εὐϊοᾶθη. οὐ] δηρέ. 

41. ...Ψ .- νδρειις ἐστι νοῦς ἄρρὴν παντὰ τὰ ϑηλεὰὶ πα εκ τὴς ᾿μνημὴς 

αὐτοῦ αἰρανιξῶν. 

Τ)65 ἰδὺ αἴ οοἰθο, ἀπ οβίοϑ] θη ΤΟ] ἀοη]τ αὐ οἴμοι τα πΉ]Π] οἴνου, Οἢπ6 
Ξρδιθαηρ', ἴῃ. βθανϊτον ἘΠη]νοΙδ, 1π ἄοτοῃ Βοβιῦζ αἴθ ΟΠ ΕῸ 8116 νυ Π] Βοίοι Το ἄθη- 
Βομδβξθη βο ἐμ] το] ον Βθρίοσαθ, αἷο βῖ8. βρδ! θοῦ ἀπα ἀοπν ρὲ ἀπ νοῦ ἀδν Ηῦ]ι 
βιἄρχι, ἄστοι οθοβ πα ΜΙ αΙ α οτι ΒΟ] δυπῖρδβὺ ϑαβύγο οὖ. 

48. {0 ὦ. ψ" Δὶακρν ἀπὸ κοσμου εὔτιν ος πασας τας τῶν πιϑῶν χινησεις 

ἀπέκοψε τὲ καὶ τὴν ψυχὴης διανοίων ϑέῶι προφεδησεν. 

ΝΊΟΙΌ ἴα ΘΙ] 166 ᾿ὐπα οσηπηρ' νοὴ ἄοπι ΤΡ ῖθο ἄον Ὕ 61 ἀπᾶ | δ5 ὟΥ οποι 
ἴῃ ἀν Εἰπῦδο, ἔονη νοι ἀοπ ΝΙΘηβομθη, 488. 401, 6} 516} νὉΠΠ1ρ (ιν. σιπὶ σοϊβεϊροη 
Τίοπδίο γουβοθν θα. δῦ, δα] 810]. Πϊπισδ, τηϑοθ θη ἄθπ στο θη ΕἸ πβ θα ]6 5; (ἃ8. δὲ 
πα] ον, ἀον 4116 ἸΟΙἀθηβοῃ Ποῖα. οραπρθη (05. Τποτη, ἸΚΟπιπιθιι 5'6. ΠῸΠ 18 
Ἐπ πα πθυ πηρθη ΟΡ ἅπ18 ἄθπ ΑἸΤΟΙαπρθη ἄδν Ἰπηοποι, νυ ]]ρ αὐροίδη ὑπᾶ βοίπη 
σϑηχοβ Ππποη] 6 θη, (ἰράδηϊοι, δίοτέο οὔδυ 'αίθ. γὸπ (οὐδ Δ] ηρὶρ' ροιηβοιν 
μαὲ απ εἴθ ψϑ τ θπῖ βοῖπθβ σᾶπχοι 1.6 0615 (85. ὙΠ] ΡΟ Ά]1οη. οὐδ χὰ νοι- 
ἄϊοπθι βαοιύ, ᾿πᾶσθηι ΟΡ πιϊδ ψΟ]]Π]ζοπιπιοπθι" Τΐθθα πα τ ]Π]Προπ Ἡθυχοα βοΐπο Οοθοΐο 
1] υπᾷ χὰ ἴῃπὶ Βοβἐϊπαϊρ' ἀπ βοπαιθ απ 1ππ αἴθ ἀὰ8. (ον ΤΡ ππουπηρ' ἸΏΒ, 

49. .ὅ. ν᾿ νὴ ποιήητὴβ ἔστιν ὃς τελειῶι ψυχῆς τὲ χὰ σώματος πονῶι παῦε 

τας ἐντολὰς ἐπληρῶσε γαι μετ᾽ αὐτας τὴν μακαριοτητις τὴς τριίδὸς ϑεωριας δέχεται. 

ἘΠῚ ὙΠ] ρον 81105. 465. (ἰαΐοῃ, 485. τππ8 5 (᾿οβοῦς 68. ΠΘυΡη ΘΠ] , ἰοὺ 
ἄον, ἄθι 5ἴοἷν νου 8116π οἰἕ]οη ἸλΙηρθη ἄν ἊΝ ο]Ὁ Ἰοβροῦβιε ἀπα γοπ 1101 γγο θ᾽ βοιοη 
απ 50} 1νν 0} ]Π]ο] πὶ ἀπᾶ ὑγᾶρθη (Τοβίπππηρ ἔΓαΙ θιηδομὺ Πα ἀπ ἰπ ἐσθαον Αὐθοῖὲ 
65 Τιοῖθοβ απ 6} 56 616, ἄθπι οἴπϑη 7,618. δοῖθον Ταροπα παβίνοθοη, 4116 οοία 
Ὧε5 ρυνη οὐἿΠ1Ὲ πᾶ. Ῥδηθο ἱρὰ Θ᾽ ἄϑημ 418. δἰπθη Ὑοσβομτηβοῖς ον γοι- 
πρίβαποη ΗνΥ ΠΟ Ἰτοῖῦ ἀονὲ 1εἶου ἄθπ 1201 Ομ μ Δ ηρΡ η ἴθ ον. βο]ροι Ῥγουπο 40" 
Εὐκοηπέπ 5 ἀον Το, νρὶ, ΜῈ, , 5. 

δῦ. Τῖο5 ὟἥλΛ οὐὖ οὐἱδαύονν οὐ πὶ ΕΟ ο πᾶ: 
ΠΝ Ὁ ἐντὸς ανϑοῶώπος γνωστικὸς γενύμενος τὸν πιίλαιον τῶν παϑῶν αὐϑρωπον 

αποδυσεται" τοτὲ ἐν αὐτῶι, τὸ φῶς τοῦ τὴς ψυχῇ αὐτου καλλοὺυς οψεται καὶ εν προσευχὴς 

καιρῶν ουρανιας οψεις εν αὐτῶι κπατανοηδει. 



ΕἼΣ Μ΄. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ἰξϑααν οι ἰὼ. οϑὶ ομϑ “οι τα μ“ἕἌἔΨψΨ΄ δ ες, θα "δου 

90] :) ας α85) »»- :-ο ἐὰλ ΑἸ. 613. 00] ἰὼ μωρὰ, ἰδμν αν» υλϑο . οὐδ 9...) 

550᾽ ῥο μι νϑν οὐ ]ώ μδνο,, ἰοδν τομϑν ἰτκ 9 Ἀδς (μα. μθοΣ. ὀΐδ ον ΔΘ οἱ 
Νδδλ μὸν Ἀλοοὶ ὡνθὸς Ιδς τς, κὰ μους υὐοὐν υϑοίδο αμυδο 

ἐϑιρϑαα ἦομο ἰθϑιηρθοο :Ποδδοο ομο ὐὐὰ ἰοῦ ποϑὸ δα» ἰδίοις 9 

ἰεϑααν βϑιαν ἰὼ ϑὲϑ οϑιος ἰδάβο,ο οἱα νοι γο οιδωῖθ 51 ἰλαλϑυ γθηθ κ. οροθιο 

μοο δ αο ἰδκαο ἰμέαθο λαϑο 5. σοι} μον κ᾿ μροϑο οἰδμεοι, [.ο.ῳ ομαϑΣ 

εἰρλυθαϑο οἷο βοιασ βοιαῦςς ομϑ οὶ ἰμὼ μι δαόδδο [9 "δα ἰδμς . ἐμεθιν αθὶ 

ϑάθοΣ τ ϑῦοδὺ μὐϑοΐν ἰραιοσς τ} Ὁ Νσομ ἰνδϑαῤ οἱ ἰδυασ δ. οἱ 99) 

λαϑυ. τ»οἱ ἰοδδο ἰγοῦν.ν αὐεἷο μ) μ..} 30 το μαλον λα -οαῦςδαθ τὐμδ1ο ἰοῦ." 

καὶ τλὰϑν Ὅμαα μοοῦν) Νιλν ν μον ἡ μμὼ μοᾶα ἰδμος τ 9 35.) ὁ ϑ μον 

οὐ οι ον») τορος. μονῶν ΟΣ μι.» Ὁ σα 59 αὐοονς δ! ον λοι λλο νου βϑὺ 

μαραὺ 49 μϑὺ οὐ ον πᾶσ ϑὺ θα ᾶο (μὸ τὰς δὴ ἰδυλο [γον μυ)ο15 

δ. μα ΐ ρον τας δρο ἰμοῦδ δου αὐ, βαϑαθο ἔξος 9.9) τοὶ 585.ο 

οἰλοοδν ἰδὰδα Νέϑο ἊΣ αὐοὶ ἰοομο. θοοο ἰδ υξοοῦ ἰποᾶν ὅσο κα Ἀν) ὡθ 

«ρον ον ον οὐλο μάθουν ἰαὉ. βαυυῦο "να δι τς ἦο «ἰδ ξγϑ Ἐκ ἰλασο 
μϑοίδὥ. . μαϑ ορθου ὡ Ἰκάανν. εῶϑο ἀν} ι53»5 «οὐ ωϑῆα μοοι. οι. Ια ϑῦν. 

ὀῆνς ἰμωῦ λον, οος, ὀβοιαλεν ὀΐν, μῦν τα φῦ λῶναν. δ 5 ἐὸν ἰροὶ οἰδαοοΣ 

βοῶν ᾿ἰοοι ’ϑῶ ῳνς- τξϑϑροο οἰοοὶν δ ᾿νν Ὁ σϑ, αυσομθ 

εἰκοδ ον λδυοΣ βοδνθϑος το αὐἱ γα ὑῦλνα 8) μοιβο μὰ. βιϑοις ΟΝ μοΣ 

νοὶ κω ας ὁ. δα αλοὸ μβόρρο.. ὕοιδο μὲοὶ βοο; 5 ρας δ Ὃ ἰξπ 9590 λαβϑαβν 

οὐ δαάσλδ., 10]. ἰγϑῃ ἰϑέαϑο λυ θο ᾿αραϑϑῃῦ ἰδτννο ἐμοῦ, .} λᾶΆϑο ἰ5ιϑιὅο 

κοὐ ϑὸ Νιυνοίο τοῦδ» βαλϑ» οἰδϑνζοοο ἰδίαι σοΝ κῶν οἱ» ἰδλασι οθοΣ ̓ . 
Μμοοὶ κ. δνοΐν. οἷο. ἰδάσοο ἰθμωυ ΩΝ, νοἱ τ οσδΩΣ ᾿ς ο.5 μοοΐ». οἷ». 

ὩΣ ΒΝ. Μ᾿ μθομὸ μοὺς ἰδὼο] σδυλο Κὸ ὁ λαυοῦα. κοοὶν. Μμὶ 9 οὐνὰ, 

τὔν ον κδὲ καὶ ἐγ τἰδιυοῦ }υὐοίδο δαὶ μϑιμοο. ν5 τοῦθ ὐ ̓όμϑοΣ μαῦ ᾧ υἱαυο 

μμϑον! ἐμμάβος, δῶ άσαϑο. ἰδούροοΣ ἔρια 15 τὸν αν, ἡΝ 5 ὡν ἰρὶ οἰδῶμωδμο 

βοόνο ἢ  ἰΝαθο ἰ ἀὸ ὁΐος ἰυκυδγΣ 9. ἰγοιο 4.9.9} ϑλααθες τοῦ} 

ὅθι. μον. οἷ». ἐγος Νοὶ ὁ. . ρον. [μα νον ἰγομβὸ εἰς ε9 οὐϑϑιανσ 

«ϑομδυν τ ρῶᾶϑο» ἰδ ρασοο [αν σον. μοόο οἰδαυμῦδδο τῶνον κα δὴ : μϑοὶ 

"ἡ" δ ὦ ἡ ἐἴξρφοοο βϑαζθδο [γα ἐο μ5) ρϑλον ϑοῦνν μῦν Ποδ ἀϑο Β.δ] 

ΣμβαυοΣ ῥλρολοὶ, ὁν. αὐλοὺς [9.5 [5..}.0 ἰοιοῖν. ον τὰ 9 μομβ5 «ας δῦσο 

Ευρο - ον μον ϑωμο εἰ 19 «Αον μὲ οἰ ϑ.15} ἀὀδυούδνο δ αν. 

ἰδ ἢν [καλὸ Μὰ, ἰ5ὲ ωο τανδιδνιν ἰδμον θοιαν άϑῶνο τ. 8) 9. ο ΟΝ) 
παθόν μον αν ἡ ἰδβα Ναθο μοιδν μὰ. ἔερον κϑν ἡ εἱ Ουϑνοσδι ἢ) ἰρὶ 
ιν. οἷ. τϑηβθο ἔρεβθσο μας ο νοῦ» τῳβαᾶνο κ,5.δ) δ ο «Ναὶ; 99) 

“ραδς ὁμαν, κανοῦ αλ ἃ φὸ (ἰο αῦ ὡ οἱ :ἰδωλᾶπιϑι» λας ὃ «ὁ ὕαινα 



ΒΌΛΟΠΙΌΣ ῬΟΝΊΙΟΤΙΒ. ἀ4θ5 

Ὑγδηη ἄον ἴηπονο Νδπβοῖ ἃ, ἢ. αἴθ ὅθ], ὑχοῖομο ἄον Θυπϑπθυμᾶθ (ἀοἰβὺ ταῖδ 

ἸΏγϑια 1 οἶθα Ὀοισαρῦ, ἴῃ ροϊδεϊσοιι ΒΟμαποη ἰ ἀα5. ΠΠ 6: ἀοπὶ ΒΙΟ θάνοι Εν ΠΆΡ ΘΟ 2205 
οὐϊκοππὺ, ἀδππ αἰοπα 56 ἄθη δἰύοη ΜΟπβομοη τα ἄορι ἸΚἸοα ἄν Βορίοσᾶθη, (ον 
ἀστοῖ ἄϊα , Τἰϊδέα Ὧθ5 Τρρ ππιβ  νϑυ ἄου θη ἰβῦ, ἀπ ἀπ ΘΥΒΕΓΔἪ]Ὲ ἴπ Το Π61" ΟΠ ὈΠ]ΙΟΙΙ. 
Τὰ ἀἴόβοπι ακίαπα ἴἰπσον ἀΡΒρυ Πρ] ]οἴχοα Πι ἰ] οὶ" βομδαθ 5ῖ6. ἄδηπ ἴῃ 58ι0 ἀδ5 

Τῆομε ἴπθον αμάουῦαγοι Βοιύμμοι δ. [πα ἄον Βύππαα 65 (ἀδθοῦθβ, 10η 6} ΒΤ ΠΉ]ΠῊΡ' 

παπᾶ ΠΟΙ Πσθὰς γαπδονθανοθ ΒΈΜΠΠ|6, βοιιααὺ 516. Ἀἰπητ Π 156116, ἀμβαρθδτο (Δ οβῖομ θα. ἴὰ 
5108, ἄδβ Τήοπὺ ἴπὶ Τήομέο, 1800}. τνῖο πὶ ΞΡΙΘρῸ], ἃ. 1, 516 βοϊυδαΐ, 1θπ8 86]10:6 ὑυῦδι- 
116 η8 δεν] ]ομ]κοῖα ἴπ ἄδν ἩΘΗ ππηρ' ἀον Οἴἰἴθν, 418. νου]ϑίβοι δα ἄθποπ, οἷς οὐν 
Ἰεροα ἀπα βοῖπο θροῦς Πδ]ὕθι. 

51. Ὑ|ιο ἄδ58 ροβοι οι ἀμ γγθπὶ ἀὰ8 χαΐοῖ] ρα, βαρὲ ὅν τη ΕΟΙροπᾶθη: 
ν.- Ῥύχη τῶν σωματικῶν κινησεῶν ελευϑερώϑεισα ουρανιῶν οψεωῶν ὑρατικη. 

Πῖδ ουμαμ ποππὲ δι ὥθ 616, θῦθηβο ΜΠ16 ΟΣ (16 5661]6 Ὑ ΘΕ πα ΤΠ ποππΐ, ἡνομοπ 

ἴμγον Ποηκίβ ἰρίτοῖς. ΠΡ ΤῊ Πα] δὰ ἀ0γ561)6. νν] ἦπι Οὐ ΠΡ βοΠοπάθῃ, 1», αἷο 
εἶν δὰ ἄθμηι βοϊπηδίου Ρίαα. τυδηᾶοϊπ, ἄοα τπ8 ὅἄον θυ πα βοῖηο Αροβίοὶ ἴῃ 
βϑίηον ΝΘΟΙοΙσο σονίθβοι ΠΆ061, 50116π ἢ ΟἸΡΊρΌτα Πλα ο ἀπ Ἰλοβυπα]ρον Αὐ)οὶῦ 
ἄοθ Τμοῖρ5. ἀπ (ον βορῖο ἄθαι 7101] ἄὸν ΤΠ ρΟμα πδοπήδρομ, ἀδτηϊν τν 11 νοὰ ἄθη 
Τιο ἀαμβομαίίοα. ἀπ ἄθα ἱπαϊβοιοι ἰοἀδηίτεθ. ἔσοὶ ρανγουσθα οἷτι «0 58} 6 πὶ, οἷπ 

ἨοΠρέαπι οὐΐοβ σονᾶθῃ. ἀπ ἰπ ἀπΒ βοῖπο ΌμαΟΣ βοϊδποη τπῇ Τυϊοάοη ππᾶ 
ΒΔτη μου χι ρ τοὶ παῖ 656} ἰέζο, 

ὕῶ, “ιν. Τὰ παΐὴ τὰ τὴν ψυχὴν τηι πὔυληι προρδευντα οὕτῶς τοῖς τῶν ἀρετῶν 

ποόνοῖς ἀποϑου, τοὺς δὲ τοῦ συνθέτου λογιύμους πνευματικὴ: ϑεῶώριαι, ἡτιξ «μετὰ τὸ 

ὑπὲρ τὰ παϑὴ υψωϑηναι εν τῶι φῶτι αὐτὴς ανατελλει καὶ πρὸς αὐτὴν ἐπισπαται 

αὐτὴν τὴ τῶν κοσμῶν γλυκυτητι. 

Ὁϊ6 Τιο ἀομβομαίψοι, ἀϊ6 ἀϊο βθοῖα ὅπ 4885. βοϊσσορο ΘΙΘΒ αν 6 ππα ἀπ αἿδ 

Μαΐξουΐθ ἤδββοίη, 80115ὺ ἅὰ ἄστοϊι ροἰϑύϊσα Ταροθα  θαηρ οἱ θ08. ἀπ (ον ἤθ6]6: 

Ἑαείθι,  δοιιοη, Βθαάίπηι, μοδυδπαιρο ζαβξοϊπηρον, Εὐχον σι θϊοι ἢ), οἰ Π1ρ65 (οἰ νοῦ πὰ 
Οοἰδίπιοαι ῖθ πὰ ΟΠ πθα. οἷο. | --- γουύσϑι θα, [)186 Θἄδηϊτθη δὲ (ἢ8. ὙΠΟ ΔΟΙΙΟ, χ 20} 

δε Νίαΐουῖοῖ]ο, ἀλ8 γουρεπρ! 6, ὅὰ5. θθβιμαϊρ ἅϊο Ὑ Θυα} γοῦν ντῦ, πὶ 510 

γοη ἄδπι Ποΐιθη ϑοιααθι ἈΡχα ΊΘΠ6η, 5011580 ἀπ νὸν ἀθπὶ ροΙβυϊροπ Απρὸ ΘὨ ΌΤΙ, 
ἰπάδῃ ἀπ ἄϊοι νοὰ ἄδη 1,0] ἀθηβομα θη, αἀἶδ β᾽6. νγθοίκθη, ἀρ κοι σὺ τππα ἀἴοἢ νον- 

βοηϊαὶ πὰ 16. ροίβέϊρου. Πρῦροι 68. ΘΟ θάνοι, Ναοῖ ἀν ΒοίΡοἰπηρ' νοη. θὲ 

Τιοι ἀομβομδίξθη {ππ 88 ψ ουρι πρΊομ6 ἰδὲ ἀπ ἴπὶ βίδηαο πὶ σοῖπον ὥθο]α αἷο μι ἰβ ρα 

Βοάδαξαῃρ ἀοββοῖθθη ταὶ ΘΡἤαββθη, ὑγοημ αἷο 8016. 8.116 ρογορᾶοι ἰδὺ ἴῃ ΤΠ ΌΤη 

βένϑ]οπᾶοι Τἠομιίο. [π΄ ἀΐοβθαι ζαβίαμο βύγα ]οπάου ΤΟΙ] οἱ χίον 810. ἀπδὰΐ- 

μδνΠοἢ ἀϊοβος ΓΔ ἄθν Ε]τοπη ἶβ, ἄθσθη ΤΙΟΒονι {16 αἴθ 5Ι ΟΠ θασου. 1ηρῈ 

βἰπᾶ, δαὶ βἴοι. ἀμ γουθ]ο θὲ ἴῃ ἀν οὗ οηπο ον ὍοΙθοαε; , ΜΠ] θη 5ἰπᾶ αἴ 

ροονάποίθῃ ουγοραμροη ἀ6} Ναύθσοπ (ΗΠ με ]βἸτῦν 6.) ἴπὶ Α11, γοὰ ἄθπθη ἀΪ8 

Ἰθροοίιοι ἀπῇ αἴθ Φαμοβχοιδοῃ ΘΟ] προη; γι ἀἰθβοπ δι] 510}. αἴὸ Βθοϊο σου 

ἴμτα. ροϊκεϊρε ΝΆΒΡαηρ σὰ ΒΘΙΉΙΔ0]π, ππὶ ἰπ ὅν Ἰὐν]τοπηνπῖβ (65. ΘΟ ΕΠ ο]θπ. χὰ 
ΘΟ 56:ι. 

ὅ8. ἰ. «". φ. Νοὺυς ϑειοθ ἔστι νοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν πινησεξιον ΕἰΘΉ ΜΕ" τ 

καὶ φῶς τῆς οψεῶς τὴς! τριεδὸς εὐδεδυμενος καὶ παρὰ τοῦ πατρορ αἰτειται ἐπιΐλυμιας 

απληστου πληρῶσιν, 
ἘϊπῸ ρθε Ποῖα Ὑ ον πα ΠΗ, οἷπ 56]16.65 ἨοἰΠρσέαπι ἀου οὐ ]Πδῖν, 15} αἴθ, ἀ16. νοὰ 

ΑἸ]δὴ Βρριαρθη ἀπ 8116π ὈΘπηΡα ]ροπἄθῃ, 20} ΨΊΘΙμοῖῦ 68.  υρ  πρ] ἤθη δἷν- 

Ἰοηκδμιᾶδη δάδηϊκθι, ἱκοιιηθα βῖ6 ππᾶὶ γῸ αρῃ ΓΟ ἀΘηΒο δ θη, οάθ' γὸὰ ἄθπ 

πὔξοη Πἄμποπθα, ἁππὶ ΕσΙθάθη, σοϊζουηπιθη ἰδὺ ἀπ ἀδ8 Το 76 π08. Β0ΠρῸΝ ἴΠγ0 488 

ἘΠΑΙΙοα. ουπαθοπθα βόμδθθηβ ἀν Τυϊηϊᾶβ ἴπι (ονοὲ ΔΠρΡῸΪο ΡῈ παῦ, οι. ἀ0π 

Ὁ Ὑεῖ. χὰ ἄσμι 8.0. Αὐιϑάτγιιοικο πποῖπο Βοπι, σὰ Θο 27,1 π᾿  οὐβιμη εἷ5. (ον δι Βα]οτηοβἥ. 

Δυμπηπάϊπηροη ἃ. Καὶ. Θδη. ἃ. ἮΥ155. σὰ συ προπ. ῬΏΠΟΙΟρ.- εἰδέον, ΚΙ. Ν, Ἐς Βαπὰ 18... 89 



400 Ἅ, ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΝΩ, 

ον, λϑὺ ἴα ΝΑ» ἰδαδοδθο [Ὸ ἰδνϑϑο δὶ ἴλλὼγ ϑοιαυ. οι οαθμθ καρ ο 
βϑιαν. ομνυϊο δ δον σα Νιτς, απ. ὰ9 ον οἱ» κὰν. ᾿ϑὶ ὡθο 5 9 ὦ Ὅσδο 
ον ἢ ἴσο τΝιϊαίον. ομ  ὰ οϑοὶ “να ῥ᾽ αϑαδων [κι λϑαν, ὃ οὐμνο 

257} βοΐ» ον ἰγοιο, λον ροο Ῥοδβδα [}ν ἰμωΐ τόμον 5. Ν’ωοὶ ἰώμαθοο ἰδιδοραϑοδο 

δας ἰδ κλο ̓λϑλίο μάλα δ ὦ ΜΗ βάβασοΣ ἰϑιρο νον τῶ αΘ μϑὰ 
χ ρὸ Ὁ ἐκ ας ᾶδας ϑονοςς αλτῶς, οὔῦν υὐοδϑν σοὶ. ϑονδοὶ 
το ἄθροο μὰοο αν, ἰδ δα, ἰΝαϑῦ, Νὰ δορβΣ οὐ ααςς 9 

κὐϑ ὁ τῶυἱ τῶν σοροδν ιβδιλο βαΐνιο μα μᾶδϑι ομααλο μον» τἰδαυλῦδοο 
βῦμο ὗν οπ δέσμς, μον ἰδυοῦ ἰδμαθν ον. σον χὰ. μοὶ τοιαας ῥν. 
φτοῦ ᾿ηγὸ ροῦν ᾿νὅ)γο τϑρϑαυδοογο σομαιϑ ἐν {17γ070 {ὅλον ομϑ ϑαρῶςς : :}}} 

᾿ς γῶν αὐ ςλο δα  ἐβοἢ κ.5..βαθαυο μάθουν) μα οἰδεϑια οιδάσδδον νοὶ 
ἀνεῦν 9 ἢν δος, ϑδδοΣ μοὶ. Θρδν ρον ἰδδι μὰθν ἰμὺ οὔδαδς τ μα ἰ᾿αλαθ λον μθορο 

Θ9) ς θοὸν οὶ θα ο. ἐβοῖμν. βοΐ ᾿ς Ὡς Ὁ ἐν τος ΚΕ ΜΙ Ποϑ ὁο βροο 
κκ5..ὄ μοὶ (οήϑιο. γααῶδϑ οὐδὸν 3 οο μας Μὸ μοὶ ββοδιϑο, ὥϑομο ομοομθῦ 
ἰμα9 Ομ. μ5] πο ρ5 ἰμὺ τῶν αλαθι αλον μοφο ὼς 5}) μι Ἀμὸ φοαραῥλο!!, 

“ϑἰο Ἐνιρο οἷν μθοο ὥομοο :βθδνιλκᾶνο (9. βοαϑα ἀιροὶ ὁ ὍομοΣ σας μοὶ 
οἷ τοβλον ἰδαυ λοι ος . ο.0)}} ονοολοο. τ καθ καρ ἰνσϑο βυθόν ουοὺ 
οἰ ΝΑ Νροῦο ααοῦθο ἰδαυυδὲ ἰὼ νοι ον ϑοο οὐδ μωυοΥ ομιρούονων 

οὐ ἀϑι9ο μροίος κθὸ μϑλν ομανιλδν, κλθ ον τ λλων ἰκαιαθι οϑον μοι κο μον ὅφο μοὶ 
Ἀπ οἰδβίωον μγο ὡ ἰδ ας τ ομιθομο ορϑ οὐδ 5 μδοὶ ἐθμ ΝμῸΣ 

257} εὐ μλ  ἢ ἄπ. τοῖον 'ϑ3ο ᾿κὅο δου ῥθ δου ομο. ἤὅθϑββδαδλϑο οοϑιοδο ἢ 
ὥϑίαςς ἡ ασϑδ ἰδδορ5 ἵμϑας ἔμ) ὁμδ ἰδ ἰβσα ον. ἕκωςς ἰγοι 

|ι5 Νλὸ [κολοι ΟΣ «οἱ ακορθ (ϑοκο ὶς γ5 πονονΐ μ᾿ϑα ἐς οον ἰϑοιαῦς. οὐϑϑι δον, 
ἰδωααλο ὁ. δ.) εὐξμας οο αν.) νοΐ. μοέοι ἐθο ο]ιυοῦν οί» ΘΚ Κων. 
"ΘΝ μθ νι μο οἷα. μον τ ββονας, μον» (υϑοἢ!, ἰγομον λθιϑοὺ »»-- "οι δας 
(ελο δ βκλθο γορβλου. ορϑν ἰδιθῶν δαλο ἐδνϑι τς, κἹ οὐ ἐτῶν αΘ Ἀν βοᾶν, τοϑδοο 
ἵμιρϑ βρβο κο. [᾿αϑαλῦδϑο ἰμο κοῦ. μῦο μροΐγ οϑιν μας ἰδ ἐμ κὰδ. . ὀΐϑον 
Ἰλαροαβῶς. .μλο". ρόμοο ϑϑολοννν ὡ τοῖν. μϑῳ ἢ ἰδαισμοδοο νον Ἰοον ὡο ῥα5.)0 
ἰδμο ἰὸν ἰμὸὼ ταν. εἰδῶ λθ ἰβαυμθσλο οῦλ9 ὧ π΄. μοὶ . ομοασον 
Ιβωοῖο ἰμϑας. απ αὐοὐν τς οἶδ αο τα ἰαὴ. ον. 15 θο δὰ. ομϑον 
πολὺς, ὁμ δ σριμο ὼς. αὐ μον. μοὶ ομϑαλον [α.5,5 ας ἰδαμας 
ἔμυδα λαοῦ ῥο .5. μομηοιαν. ῥο (ἐν ῥα «αι δ βοοι οι, Ῥρο ἃ. ομαθνν 
ὍΞΑ (5. τον ἰανςς αἱ κα. μον -- Ὁ “δ μον, οἷν. ἐοοίο 
βαλῶ ὡμοὶν ϑοῦλο ῥὸ οιαϑὺ κὰς ὁ τλσδαα, λοδαι, ςοοβ.9 οὐδιρασος, ἰϑμοο 

δῶν ίῳος 9 μη9 δι λιαθ μα ἢν ϑὴὺς ὁμδο βρμααο βγϑιανο βν8)ο ἰδ υξοοΣ 
ἝΝ 116. ἰλολας μοο ἰας Ὑ Νωυὶ ἰβο.ο Π αλογο ἰδ ὁ ἱκϑὸ βοθι -οονοδοδν» Ῥ9 
ΈΘΊΟΣ, ἔχκαν ἀπ» κῶς, ὧν οἶδ μοῖρ γεΐους αμου Κν [ἰα,ογο ἐβοῤίμον ἡ. Νβιαϑο 

ΒΕ Ὶ 
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γαίον, ἄδυ δῖε. ὅὰ5 απαᾶθη χὰ βοῖπον ΕΥ]τομ πη ροσϑαρῇ, βῖ6. χππὶ Τοῦ ΟΡ νδοΝΕ 
ὑπ νοι ἀον ΕἸΠβίοσηβ. 68 ἸΡΡ γα 5. οὐ]βὺ δὲ, οὐ ὈΙ6 8 59. Ὀοβυμπαϊρ ἴῃ Πιδῖ βοπὶ 
ἘΊΟΒοα 6 ΕΣ Παρ {ΠπΠ "0. 5] ροπ Θορίοναο, [ 16 πῖο σοπαρ ὈοἸκοπηπιῦ. [)85. βαρ )θὴν 
Ῥαυΐὰβ ἴῃ ἅδη δύουξοι: τίσ πα θθη ἤθη σῖππ (Ἶιν. (1 ον. 32, ι}.ὄ 

ὅ4. (ὦ, .' 9. Ζιανοια ἐνσώματος ἔστιν ἢ ἐν τὴι ϑεώριαι αὐτῆς παντας τοὺς 

φανερους κοσμους εὐδεδυμενή. 

ΚΟνρον ΠΟ ο Ὑουπαμ Ὁ, 416. πο0}} ππίον ἀν πηϑίθν] 6116 ἨΤ186 1εῦ, τὴ ἄθιῃ 
ΘΙ θασοη νουβοοϊέθη --- ἀϊοβοβ ταϊΐ βοίποπ Ῥουιοάθη ππᾶ Δ ΘΟ βο] χοῖθοι ποηπί δὲ 
ἄϊα οἸοπΡθᾶτοι δ οἰίθῃ --- ἰδὺ αἴο, αἴ π ροϊδεϊροβ ΘΠ νϑυτηῦροπ, ἄδ5 ἢπν (οἱ 
τϊΐραθ, ποῖ ἀα! ἀπ ΒΙομέθατα γνἹομ μοῦ, πο ὈΘβο ΤΙ ρῚ τὴ ΒΠΔουα. ἀπ ον- 
βέθππρθπ ἀπ ἄρῃ νουβομίθδάοπου Ασίθη νὸπ Βονγοραπροι, αἴθ αἴο ἀππηιϊϊπαϊρο 
Ψουμα  Γὕσάουυι 50] 0 η, 

ὅδ. «. . 5. Φυσις ϑεωρητικὴ νοειται ἢ εν τῶι πρώτωι βωϑμωι της τῶν 

παϑων κιταδουλωσεως παντὰ εν τὴν γνῶσει τοῦ νόος καϑοραν" αὐτὴ ὃὲ εἰς λόγους 
αναμφιβολὼς μεμέρισται, τὴς δὲ υλὴ οὐδὲν αὐτὴν ἀπάται, 

Οὔδα [6 β. 65: οἷπ Βροϊταϊα νον δῦ, Ψ6Ρ ἴῃ ΒΘΙΠΟΥ ΟΡ πα α16 ΒΙΠΠΘπννοΙ 
πῸ χὰ Εὐγδοναμρ βϑῖπου Εὐὐ]σθη μέ ]β πὶ οἷπθ ΕΠη ΠΟΙ} σαβαμπθη [88 0, ΠΙῸν 
ΒΟΒχδὶ οὐ οΥ: 415. οἷπο Βροικυϊαι να Ναῦαν ρῚ]Ρ, ὑγοὸν ΔᾺΪ (ον ὀνβίοη ϑύθο (ον Τ]ηύοι.- 
ἀνοκαπρ (οι Το ἀθηβομαθοι ἴῃ Βοῖπιο Ὑ ΘΥΠ ΘΠ ἀἴθβ ἈΠ] τη ἶπθ, 15. Ε]οτηθηῦθη 
τη Δ ΠὩ]ρ ἴ80}} φαβδιηπιθηροβοῦχία Ναδαν βιο ὐ ὉΠᾺ 516. ροἰβύϊρ' πι80}} ἄστη. τὴν Βὑ ]Β0]10} 
ψονβίδππϊβ ἄον Πίπρο χὰ οἷπον ΕἸΏΠοΙ Ὁ σαβατηπιδηία θὲ, βοθαβ ον ἴπχ8 μο ΠΘσππῖε- 
γΌ]]16η Βοαἀουξαηρθη νουβίθ ῦ ἀπ ἴπ Βοίη ον Ἰυν]ςθη πὶβΒ μονα ου. τὶν, [1656 
ροἰβερσθη βου] οἷς Βοδι ἐσὲ ἄδν, ἀ6Υ δὰ ΟΥ̓ ουβῦθη ύατο ἀον {Ππλοναν Ἰοἰσατι; (ΟΣ 
Τ οἰ ἀθηβο δ! οπ βθῦ; οὺ πηξοναν τος 516. ἀσανο]ὶ 8116 ΜΙ ἄν Αβίκοβο, ἀδπΐ 56 
πίοιὲ ὙΠ νόσοι ἀπ πὰ σοὶ ἄον Ἠδ]ο ἀν" σοϊβύϊροη Ἰυνοη ἰὴ ῖ5 1 (8 1. 6150} 
εἰἴσγχοπ, ΟΠ Κοπηπιθη ΌΟΥ ᾿δὺ οἷπ ΒΟ] οἴτου ΠΟΟΪ] πΙολῦ, νγ76}1 ον νοι ἀοπ (ΛΟ Δ Ἰτοη, 
Ῥδρπηροι ἀπ ϑοπαθίοὈΠάθτπς ὅν ΠΙηρα ΠπΟῸΙ ποῦ ΠΡΟ ἰδὲ; ἀἴοβο ἘΤΟΙΠοΙ 15} 227" 
ἄδ5 Τοίομοπ νο]]Π]τοιησηθπο ἈΙΆΠ ΘΒ ΘΙ Ὁ ἴῃ ἀου Ἐπ]ςθπηΐπΐβ. Δ Θββου ἴππθ ἀατοῃ 
ΤΙ θαηρ ΓΕ Βρ; ρσϑγουᾶθι βἰπᾶ (85. βο] Προ 1 10]}} Δ ἐχαπ Ππιθη, ἀοΡ. βίη απ ἄον 
οὐβίθη ϑέυτε ἀον οἰ μΠ οι ; νὸπ ἠἦἃ βὑαὶρὺ οὐ Σὰν ἀνγοϊέθι, ἀθπὶ ϑομδποη ἀθν (1 οἰβίοβ- 
αἴπρθ, νὸπ ὅδ χπτ' ν ΟἹ] ΚΟΤΊΠΊΘΊΘ ἈΙΑΠ ΘΒ ΡΟ, χυτὴ Βομδαθη ον ΤΡ. 9 1656 
οἰβέϊρο Ζαβδπιπι θη] ββαῃρ θοῖπι βοθϑθθη ἄθ5. Α1], αἴ ἀἴθ Ψ Θνπ πη ἴπ ἄον Ἰὺν- 
μαι ηΐο γοϊχιονέ, [0110 [ὁ]. ἴῃ αἴθ νουβομίθαθηθη Εὐρ]θη 886; ἀἴοβθ ψοροϊηϊρε, 
ἄϊο γουπαη παὶπι ϑοιδαοη χὰ οἰπο νο]]κοιηπιθπθη Ἐκ ππίπ]β, τ ΠΉ]}10}}. ἄθββθη, 
ἅδον ἀΐϊοβα Ἡδιυποπίο βο!. Βοὶ ἀἰθβου βοϊβυϊσθη Αὐθοιν Ὀτπρ αἴ Μαιονῖο ἀθ8 

«Ἰομ θασοη αἴθ  Θυπα 1} ἴῃ πίον β ἄδνοι ἃ, 8π|5. 1Ππὶ χὰ ἴπτον ΘΠ Πρ ΚΟ ἴοι αϊο 
τὰ β  βοΠ Ἐτκοπαίηΐβ σὰ βο ρθη, ἀδιηῖῦ 516. γῸΠ 81] ἄθπ γον βο  ]οὔθποι ΝΟΙ Πρ ῸῈ 
χὰ οἶπον Ηδαρξον Κοππίηϊβ Κοπηηο, ἀθββοπ, οὐοὺ ἄθπὶ ἀπα ἀπροὶ ἄθη Α.1108. ἰβὺς. 

ὅθ. [Ιπὶ ξοϊρομᾶοθη οὐκ] ν δ. 6}, Ὑγ61" Θ΄ ῃ. νΟ]]ΚΟΠΙΠΊΘΊΟΙ" Δ ΘΙ ΓὍΧ (ΓΘ ΒΙΘΕΙΏΘΠΒ0Π δύ. 

ν᾽" -: φςου Τρεπεῦϑαι τις ἐπὶ τὸν νῦῦυν αὐτοῦ εὖὔτι τὸ τὴν διωνοιῶν {του 

ἐπι τῶι ανυλῶϊι ἐπανυστυσιισάνιι, οατοῦ καὶ τῆς μνημὴς τῶν τὸν νῦῦὺν τοῖς κατ ποῦύ- 

δεοντῶν μακρὰν φαῖινεται, 

ΠᾺΒ 5[ον οἶπον γὸπ 8Π|0ὰ ΜΘ] ]Π οοι. ΗΪΠ θυ πίββοι χὰ βοῖποι" Δ υπαηΠ ὑνοπῆος 

πηᾶ βοίπθ ϑΐθοεϊο 4116η οἰδΐθθ (ἀθαπίκθη ἀπα Πθραηρθη ἀπὰ βομϑπα!]οθη [ὧν- 

Ἱπποραπρθη οπέσίοῃς θοβίομὺ ἀδνὶη, ἀδβ βοῖμο (ἰοαδηϊκοπ. οἰπ ] 16, ἀπ οῖσγυ, ἴΡ0» 

ἄσοπι Γαπιδέθι 8 16η, ἄδθ οῖπο ΒΠΔ οι ππα Β᾽ πη] 0 ῃο Ὑ ΟΡ ΒΡΟΙ] σου, Κοηπῦ, ῬΠ0Ὶ 

ΟΜ θομᾷ ἵπ ον ΗΪπηπΙ 51 αν ἅθ: ἘΎΟΙμοὶῦ ἀπ ἂθΡ δυβοϊπίθη Π οἰ ποθ, ἍὙ1Ὸ ὁ5 

θα μἰοδ: γον ἄδῃ τοομέθῃ Ζαβίδηᾷ ἄθυ ΘΕ παμ Βοθοὰ Ὑ}}}1, ΔΒ νη ἴον ἀϊο 

δ9} 



408 , ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΌ, 

"νας τὸς, οἱ {{λϑϑοὸςς (νον κ9 ομαϑὺ ἰλα φηέϑο Ἰπαᾶυ ϑοῦλο ὁθ ομαθῦ δος. ς ΠΟΘΙ» 
Ἀν. οὐ νῷ μοοι ὐϑιοδδον Ῥρο ἊΣ. μιν κῶς τοἹ μοὶ 930ι «ϑίο [κ9ο}} .μβα 7 

235.“ κϑῦμον ἰδαῶς δον ἰα 5.) μομαγοιαδ,, Θοὴ ᾿ϑίν ἰνϑυἱ τἰδωυυοὐ οἱ ούαλατν ας 5 μον 
ϑρβαδ. κα 5» ΚϑροΣ ϑμο ῥοο λαυοὐ δ γϑ τμαῦϑο μὶ, βάσλο, ας λο μαι, 
οἷς κ959 δ ωδΝ- Ῥκμονς, οἷα. τ ϑοίο ἰδ ἦν 'οδο αϑὰῷ ὁμ5 κὐϑιιῤσο ]ωϑῦ» 
λαοῖς. τορ ῥσο. τβοιαν ἰμωσο [16..5} ὦ να. μα τρομαδν καθ βοοοαϑὸ, 
μα ον ΝᾺ ἀνο ΣΆ ὁ δὰ ὦ 5. ὁ τἰδαυυοΥ ϑρο [9}5 τῷ οὐδ. ὁδο ομϑὸ 
ἰξα θυ ἰγοῦο, κ᾿ ὁμιον βάβκοο μ] μωϊϑγο βθαο μάθουν μα δας, λκθ οἷο 
εἰξολων 15. κὰν ολαοο, ῥοὅαν. ιοβνοος, ἰϑάραλον ἰμί τἰδαιρο ἰλαδοςθῶνο 
βαραϑὶ γον. αϑλ} ον ὁ ΘμΔοΣ οὗ μοὶ μοὶ ὑδϑα βου 'αϑν βαροδϑοο 
πϑιοδδοο ομλοῦ κὸν, βοΐ ονϑο. κὐον οιθογμθυ ἰξϑααν ἰμαλυοι; ᾿ϑορί . οἷν μᾶθιοο 
δΆϑκο ἰβααρ Νδι ολο [οὐ δαβον 119) ιϑοῦλδϑ μασι Νυΐ μύα αοο ἰδαο ας. 5575 
ταϑ ἰκαρα οἱ ἰγοις. μοὶ ψοὶῃ οϑιος ὑγὲγ, οὶ μϑαδς, αρονον βαλυυοῦ "ρω ϑο ομβοαχοσ 
ἰβα.ον ὁμδιὶ ᾿ον ᾿ϑορ αὶ ̓ς ον ᾿αϑῶ δ. οιδαῦς α ροῦλνο φο; οἱοαιουῦδοοΣ 
τϑϑοις εθθοο ομο [5}) ἔορθο θυ ἰρϑααν ἰἔκων ἰ ακοιο [᾿α.ου}ο :Δαῦ ὧον ἴϑαυο 
δ. μ᾿ϑα θοὴν ἰβοιαν ον, ως, μος, τῷ υβαοὶ, λαὸν αονζο ἰγοὶ 
ΟἹ Βαιρκο δ οὐ αὐοὶ οἰκο ὁμδυ ἰνω ας θολὸ μάθουν [αὐ εἰμ οο 
ΦΩΟΝΟ) «οἱ «οὐ ἰδδδαν {19 ὁμδυν μὸν νον μϑδα οϑὶ ὀμβὺ ἰβδα ἠοῖ. 
ρΆϑαν οὐ [ἐμ βαθαν ἰκλυλους τοοί τ ἰ|ιλαθν κυ τον μμοΣ ὁγλλλαϑο φαϑὶν βμυοῦ 
αι κῶνον λοι, ἡἸομοο (5). «οἷο θοῦ. ϑᾶρον ἰδϑας ςοομδ οϑνοο 

535: βῦνον ὀμδοὶ ἰλολας μοι ἐμαρς κιον κω κὰν. μαμο ᾿ς Μὲὶ μεθ κων 
ἰδωυυοῦ μον 8.9 ὁμιδιίν νων «ὐ Ἀϑς. αὐοι υϑς ϑιμ᾽ 9 Ἄς. λον ἡ ̓Θϑὲ μάϑο 
τΘ5. «λῶν ἤκον εὐαα οοὶ ὀιϑνν ἰδθααν ἰγοῆας ον βαυροον ὀδαλορθ μα θυ ὑλον οὶ 
ἰαϑν ἰδμν οἷν ἰοον φρρϑιοοςς ἐρνίόοθος,, εἰ) σορν. μῦς οἷν ὥϑομν ο}} ΝυβσνοΣ 
ιδϑα αν βϑοοο {9 χὰ, ομδυΐνν μοὶ οδδδον μῥοίδος. ὀβο, ὅομϑο τϑο ἰδμμας 
μῶν ββέμῃθρο ἰωοῦν κῷ τῦῦτοο :λανμο ἰμβαϑ. ὸ δυίυυοῦ κυβουδμοΣ βοκδον «σὴ» 
ον ασι ἡ μκαάο ἐανδι  ρο Μὸ ἰϊολα,λο {50 ἐδ ἐμοὶ ἐσθ καθὸ 
Ἄορο ᾿ς αορρονς, |ΙΘἷο . (οαυγοί!ο θᾶ οο ἀξ ϑλνςς ἠομ ἢ} «ον 5... 476.) 
᾽ϑδο ὡὼΣ ἰβα μϑο μδϑα οι ἰβϑιου τῷ ἢ δο ελαδον 5 νομὰς γα 
ἰβοομο ἰδϑϑϑ. σοὶ ἱμβκέάνου Ομ». βου ομάλαϑο οϑῖ; ον ΘΝ οΣ μὸν. οὐ «μοὶ 
ἘΣ. φϑομο αὐτὸν ἰλλλσθονς, σρρανς, ἰμιναλοθν οὐν ΐοςς ἐιλοὶν οἱ δα. ᾿γον 
δωαῶιδνδὥ ἰδϑο Νὰ ὦ βέέμαδο 'λαδ. κὸν μϑοὶγ. [ανοςς, ἰδΝυγαϑαῦϑαῖν ομαδν φως 

τἶμο  ἀϑὸςς μββορο κὸν ἰϑρβο υὐῶνομ ἐμμῦ μὰθ κυ οἱ μϑον. ὠοιαρὶ, 
τὐϑοδο ϑθιο ο καὰ λον Ων κ539}15..}λκαϊο κάθα; ἰὴ ο ον. 
«βϑαρο δὺο ᾿βο ο ἰδϑου τς διιαυξαθοις Ὑ νι Ἰωὰς ϑθρ ομν υϑσυςοΣ 
τοῦο οἷο μὰ λο, «οοὐ  ϑομοοῦ οὐθα 9 βνϑϑο ᾿ραϑᾶ ῥοοὶ 9 ον ομβῦ ϑρ5 

Ἐ) Βίομο ἘΤΗΙοἰταημ 5. 3. 
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Ξίβ6 16. νὸπ 81|16ὲ (ἰδάδηϊοι, ἄδππ τ] ΟἹ δῖθ βόδι ἔπη]1101) ἀπ ΘΆΡΠ1 πἀπᾶ 
ἄσπι Β]απθη Ηΐπππιθ] --- 50 βαρ ὃν Ποῦ: βεῖπο (ἰθὔδηϊοη σταμοη ἴθ ἄδπι Τη- 
τηϑίθυ! 6 Π0η. (ἑοιποῖπε | ἰδὲ ον, δν ροϊβίϊς βὸ ψγδοῖ δύ, ἀΔθ ΟΥ ΒΟΡᾺΡ ἴα Ἰὺν- 
ἱπποραμρ ἃπ ἅϊ6. πηαξον 6 116η Πίπρο, αἷθ 16. τϑομβέοπ ὑπαὶ παὐάν!οἰνοθ (ἀθάδηϊκοη 
1οἰ ἀθηβο ΕΠ ΠΟ} νου ίσυθη, ΒοΠοη νῸΠ ἔοτπθ αθυγαὶβί, οἷ 518 δὰ ἴθ (ἀθβίπηπηρ' 
ΒοτϑπἸτομίπιθη, ἴῃ ἄοι βοο]ο ἀἴοὸ (ὐἐχοηθ! ον ἀ6ιυ" Ταβὺ ὑγσθοκοη, ἀἶθ ψ ΘΡπαμ Ὁ 8η 
ἄδ5 ΝΙοανῖρο ἔοββ61η πη δἰ ἢ α16 ΤΊοὗθ ποτα θη. [16 Β᾽ ΗΠ] ΌΠ 60. ̓ ὑ ΒΟ ΘΙ Π πη ΡῸ 
ἍΌ]Οπ 16. ΨοΥπαμς δὰ ἄθπι Ξομδθοη (65. Τήθη 68 Π]πἄονη, αδπηῦ 5160. πίον νοη 
βίο ἀπῇ ἀππτὸν δον ἄρῃ Ερμα νὸπ ἴοσπα τὶ ἀον ροἰβίίροη ΒΟ] θα θυ Όνγ ΘΠ ΡῸΠ 
Κύμπο; 516. 5011 πἰοιέ νοῦ ἄρῃ Εὐπᾶνἤοῖζου. ἀοὺ ὅἴηπθ ἔροὶ ὑνοεᾶθη απ ἴῃ θη 
ουβοηπέομ Ηδΐθπ ον συ] οἰ απ 8. 

δ7, Ἅ|]ο νῖν ἀἴοβο Βοίημοῖς απ πο] ρα Ὑ Θυπα, αἰθ 8116 ἩΪπου πἶββο οπί- 
ονηπδ, βοάδβ πὸ σὰν ΕἸΡΟΙ οὐ Κοπιπῖθῃ τπα α16. 5'86016. ἴπὶ [ϊομίθ 56]116: σὶρ, 
ΘΥΘΎθΘη, βρὲ Σὲ πὶ ΕΙροπίοι: 

κ᾽" γ' Ο εφ᾽ αὐτῶι καϑ' αὐτὸν οἰκοδομηϑεις τῶι ἕενωι τουτῶι ἀρκειται τροφὴν 

τῶι του αὐτου προσώπου καλλει, (Ὁ) 

Ὕγοι ρθη Εἰ 5[ο ἴῃ οἰπβατηον Ζ8116 παϊῦ 8116 Αὐΐοπ (ον προ α Πα ηρ; ἀπ 
ψΔητον Εν τοηηἐπὶβ 510}. ονραπὲ παῦ ἀπά ἴῃ 50. ἀ6π μοϊβέϊρει Παντὶ ΠΪΒ χάσῃ 
Ἠπηῖηοὶ, ἄθυ ΘἸ6116 ἄρον: (Θ]οἰπηπΐββο, δα ρ σὺ παῦ, ἄστη σοι ρὺ αἴὸ5. Βουπβοίπ 
γοπ 8116 ΟΡ ΙΠσαπρ' ον Ὑ οἷν ἃ15 Ναμναπρ, ἃ. ἢ. α16 Προ π]ιοῖ᾽ απ 16 ΒοΐΡοϊαηρ; 
γοπ ἤδη Τιοϊ δοπεομαϊξοη. ἀπ 16 Ὑ οππθ, βοῖπο οἷροπο βύυϑ]θμᾶο Οὔ οἱ σαὶ 
οαἸεθηπθη. Γ ΟΪσ ἀἴοβου Προ μμοῖν ρϑαῦ ἴῃ ἴππι θοῖπι Θομθοῖ βὑοίβ (δ Τοῦ (ον 
Τυϊπι δαί, 

ὅδ. (Ὁ. «. Ἐν τοῖρ πέντε ὃν ἔστι ταχὺ τούυτεῦτιν ἡ οψις, προηγεῖται δὲ ταυτὴς 

ῃ πνοὴ ὡς ἀρχίκον καὶ κινητικὸν τὴς ξωης᾽ ἔστι δὲ τυπὸς τὴς πνευματιχὴς ἡμῶν 
πνοὴς καϑῶς γεγραπται" πνξυμὰ προρώπου ἡμῶν χριστὸς κυρίου (ΤἬτομ. 4, 30). 

Τὰ ἅἀδν χυγοϊξοι (ἰδηξατία Ια δα: 9616 ζ8}] δ βἴοὶῦ πῃ μι θ᾽ πημίβυ 116 ν ζοντο- 
βροπᾶάθησ τὴῖῦ ὅ0; ἀἴθ5. Ὀϊοθοῦ ἀθπ ΘΒ] 1558] σαπὶ Ὑ ὀνβ παη8ο. ΠΘιμ θη Βρυθο 6μα 
οὐἸδαΐουε οὐ ὅποι πἴον αἴ {ἰοἴονο Βοαθαθαπρ ἀπιβοσον ὃ Ξῖππθ. Ὑοπ ἰΐποι | ἰδ 
οἴπον Βοβουᾶουβ βοῦη011: ἱπὶ Νοπιθπΐθ Ηρ 6. ἴθ6τ4}} ἶπ, νγοἷπ ον } 1}, Πα 
ἴδει ἄλθ Αὔρο 818. ϑυπ)ο.} 408. ροἰβύϊρθῃ βμνθυιηῦρθηθ ἀ6Ρ βϑτοηἰρέοη ὅ386]6, 
ΑοΙξοΣ ἈΡῸῚ 415 ἀΙ686:" Κίην ἰδὺ ἀν Αὐθιηχαρ, τὴν ἄθπὶ (45. ΠΘ θη θρίπηῦ; ἄθμη 
ὙῸ ρΘθουθη ΜΘΡάθαι 5011 πιὰβ νογουβὺ (85. 1 ΘΠ Πϑθθη, ἄδηη τπηᾶρ' Γ᾽ ἀδ5 Κ΄Ἰομ - 
θᾶτ 6 βομάποηα. Πρθη ἐϊδίδτθη σῖτα ἰορὺ ΟΥ 8150 88: 485 ΑἸ οι] θη 1ϑὺ ἀὰ8 ϑστα 0] 
ὨΏΒΟΙῸΒ βοἰβιίροι Αἴθηιβὶ θανον ΜΠ ἀαροι αἴθ μας ροΙβύρ ρουοΡθα. βπα απ 
ἅδῃ (ἀοϊβέ, ἄδυ 1,610 απ Ξθοὶθ χαρ]θῖοῖν στρ ΤΙηΒ ΘΓ Ὁ] 1 ΟΠ κοῖὺ ἀπα ΤΊπν Ἀπ 6] θα ]καῖῦ 
την 8.80. Ὀ61 6}, ον μα] έοπ Παρ π, νθΡπιδε; 85 ΑῸρ ἄδν ον πη πολέ {16 Τιομσθη 

απ ἀἴὸ (ἀοἰιοϊ τη πῖββθ σὰ ΘΥΪζθππθπ, ποοὶϊ ὙγΘΠΙΡΘΙ ἴῃ Ὧ(85. ΑἸ] ΘΠ Ι]Πρείθ 485. γον- 
ῬοΟΙΡΌποη ὙΥ 650 }8 οἰμσαανπρθπ, ὑγθημ πὶ (ἀοθοῦ ἀὰΒ Τοῦ ἀθον πῃ Κομπιταῦ. Α15 
ΘΟ Βουγοῖβ ΤΡ οὐ δὰ: νᾳἄον Οἰοἰδὲ πμΒΡῸΒ ὙΥ Οβθὴβ ἰδὺ ον ΟΠ γ βίπιβ 405 Ηουυπο 

(ΤΉ τοπ 4,90) ἃ. ἅ. ΟἸιν, ἰδὺ ον ἴθθον ἅϊθβθβ Τθθοπβοάθπιβ, γὙ6]. (18]. 8, 1. Β ὅπ. 6, «. 

1 Οὐον. 1δ, 48. 

9, ΕΒ. ν᾿ Ἐν τοῖς τεύσαρσι τὰ λεπτὰ ταχδα" ταυτὰ δὲ πρωτεξευδσαι εν 

τὴῖ οἰπὴι οφϑαλμου λογιξεται. 

Απῇ ἅδε Αδϑαβοῦο Ὀθζοροπ ἰδῦ ὅθ ΤΉΠᾺ]} ΚΙαν. Ἰηΐθν ἄθῃ γίον ΕἸ]θιηθηΐθη 

ππᾶ χυμοι βἰπᾶ ἄϊο οίπθα. ἀπ αϊηποπ ἀποὶ ἴῃ Ἰμροπὶ ΔΓ ΡΊοη ΒΟΙΠΘΙΙῸΣΡ 818. αἴθ 

απ ᾶθυα, ΒΟΎΓΟΙΝΙ οὶ ἄου Ἐπ βύθηππρ 415. δαοῖ θ61 βοῃδί ρον. Ὑ ον ἐπαοσπηρ. 01] 

ἈΡῸν ἅδε ψονΐαββον ϊο ΔΙ] ρϑιηοῖπα Ερπούθσππρ, ἄδυθῃ ΘΥΠΠ0] Ὑ]ν ἴῃ (0 Τϑαΐο 

ΒΟμοπ Πἶοι ΘΙ ρίδαρθα Παροπ ἀπ ἄθγθη ὙΟ]Ποπάπηρ ἄον. Κοιηπιῦ, ἴῃ Ααρο Πιδξ, 



4τ Ἢ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕ, 

δ δα Μὲ υνεωΐ ἰθδυδα ταν, μοὶ βὰν, ταις οἱ ὐ μοὶ; ἔθμα ὡ ϑοιξοϑαδιϑαον ον 
βαδδϑ οιἴορδας ὁ δι σα ἔγλανιςν οί, ἴσας Ἱιοι γα δ. μοὶ ἱκανοῦ μεν 
Ια.5 "δ κῶς ἰβϑῦϊθον οἰνδρο ἱμοὴ ὥϑοΣ Ῥβο λας, ὡοοδουΐ μλοαθο ἰλμὼ 

250" σομ δον το Ἰλαῦ μαῦϊο ορο κα ο τμβας μα)͵ο ἰαῦρο 5. σομδΐν Εδλλδν 
μαῖαϑ μϑ δὰ 5 γον υ᾽ο γ οὐοὐ»γ βοᾷ ρωὥοο ἰδδμα μακίοο : οολανολασν βιυοῦ 
Ἀν. ρὸν  ραϑμον να οο ̓ος, μοι ξωο .ῦλο εἰ οονδαν [515 δον ο : ̓ θδιλλο 

ἰωυοῦ βϑαρϑοο ἐαδοου καθ ΦΟΥ Ὄϑρϑ οἰδιδαθν ὼο} εϑοὸ. (ϑμαγο οὐ οὐ 5850 

οἷο τς ϑὲ5 κῦϑφοΣ ἰλγαωυ μομ θμ5 οἰϑνοσο χὰ. αὐοο. μοὶ ᾽5Ν9 ὁ μι) 

«οοΐ ον κϑὐδϑος βαμαο ἰοο ἰδιαῦ μα κἀς ϑὸς αὐἱ οἱ. σον 9 [15 {} οἰδδϑδο 

ϑ ον Οὐ σὸς, μὲ μοὶ ἴοι. μοὶ ϑοι. ἐλτω ἰοον φρρϑιο. οδοι λαθι αἱ βλκαϑον 
ϑθϑϑο εἶμι, το ἰδυρωΐ μμαθ υϑς Θιϑῦ οὶ Μειϑύμν νυ ΘΝ ΩΣ 9. νυ υϑδοι 
ρον τ ὖὗϑον οδδαϑ αοὸς, μὲ μοὶ ον ἰγϑνς. μϑοὶ οι. νων κο Ο ϑὼ κ᾿. ἰδῦβο 

[5ϑὸ ψμϑαϑι: ὔϑ οοιν δ πο. αϑϑοῦ» οὐ δ΄ς κυὺν κὺ συ θοΣ κοί 
τρϑιο Ῥεροα. αροαρΣ [λαθαϑν ἰδθσο . (μθοα ὁ Νὰ ἰοδὰν μμαθιους (5830. υκυΐ 

ν᾿ ἡ 15 ον ορϑ39}} (510) μαν ἱμιαϑὲ Ὅϑμβαδ. θυ αος κτλ κυδ αϑο) κοΐ κα 

ἰκυαθ ον μοΐο. ϑανες οἱ ἰκϑα μοὶ ψᾺϑ ϑηϑὸ ἰκϑοὶν εἰσομ μο Ὡϑ. σϑρλϑθ βιϑοιο 
ββαβάθαϑν ἰδίου θοῦ, αθ ἱμοὶν (ϑιϑὺ ἰϑομθν ομον ᾿ς ὥΝοοθο βκαλατ λα.) ον οι) 

«ἰνγυδμο μα κο 151|ο οι. ἱδμν ἰοο, 90 τοδ αλοῦ οαΐ ομοιο Ῥρρον. αϑαδι 

κϑϑ λας. μα ὐδάλο σρροθιο κοι ᾿Θϑὴ σομϑ τ κϑοΐνων ἰμαοθο βθθ 59. ομϑ 
᾿ϑδϑ βμοΐν .οϑολ. 9 μϑια { οον νοὶ) »οἰο καΣ αἴθ πο ρροοδ. βάν; ἰβακο 
μϑας ΔΆ θοῦ ἰκϑυΐο, (ϑιϑὲ σου οὐ5 :2 οἱ εἰμ ἰσο, ψϑιο “ δ ο 

ἐμοὶ οἰδαϑοςς, ὀΐος Θ,ν. .9 ϑοῖο ολο ΑΝ οι βλνο 1θιϑὴὺ οομϑ ομϑν. οοού 
εἰδόρδὺ μοὲβ βοὴ κἹ ϑομθο. ἰξαυρθσοο ἰϑνμο μαϑῦος βϑον. ἰλϑϑβθ  ωδαν [α) 

530 Μὶ . υλοαραῦ ὧν . οί α5 δ᾽ οἱ ς μδονν βοὶγ άϑοι (ϑῦοι ᾿ϑίο νος οἱ 

9.9} ϑομθϑ' ϑρϑ ἔχέαι Νδολο ΑὐοΣ οὐδ λον ον οἹ ὁδοὸ [Δ αυξϑθοῦ οὗλον βολα ἡ ῥὸ 
Ἀνας ν τ ὼΣς Θιϑὴ οος δυσὶ ἊΣ. οϑ Οἰμλδδ) αὐ τιον ϑομ δα ϑθ τ μας 

ΑἸ ϑομαδιοο, ἰιγαων αυκθϑοο βαυρο ἰδοιαυ ὦ 5|1550 Θομτν. ἰδώξον ὀβο [δ ρυδοο 
Ἀν κϑοΐν Οἰδοξϑν βορο μϑο τς μ᾽, (ϑιϑὺ οομο ομ ἰϑὲδῦ οϑο  μαΣο 

ὉΘΛΘΣΘΣ ὥλνες οἱ ρον δὰ μὰν νου; ΙακαΘ να. θαυ μο ϑϑομ» (99) οοῦν 9) 
ὑιδίμον ἰδυμοὶ λας Θλθνος, χνα ομο μο κϑβν οὔϑμοοο μϑαϑθοο ἤἰὅμο 
ἰμβοαν αὐ 59 το χοῦς. οἷο] ,9 οἷ. ἰδδχοαϑϑ βθδϑϑον ϑυξς οἱ οἷο ἱϑα ὁ» 

“χροὶ ας ρούμι υπϑ ομο κϑὴο ἰαυξς οἱ μὸν οἱ Ὁ θμἰγ θα ἀι9) 



ἘΠΛΟΠΙΙΒ ῬΟΝΤΙΟῦΒ, 471 

80 180 ἀοΡ δαύχ {16} σὰ ἔβββθῃ. Τ]ηΐοὺ ἤθη νῖθ Ασέθη δ. Ὑυπαη ξνγοβθη --- 
ΠΘΊΠρ6 Ἰδηρ6], 56 Πρ Μθπβοιοι, Ὀῦβα Τηδτποπθη ππ ΒΟ ]δοτθ Θπβοιοη -- εἰπᾶ 
, 16. Προ ηὶ Πδηρο ἀδῸ}} μοἰβίϊροι, αἴθ δι Τϑίηοβ Ὗ οι βέμιιαπὶβ δου Εν αἴα ροϊβεϊρο 
δαθαξαηρ (65.411 ταϊῦ βϑίποι νυ ΘΒ πάθη ΕΡΒΟΠ ἰπαηρθπ ἀπᾶ ἴῃ αϊο (ἀμ οἰ πηπΐββὸ 
ον (ὐοὐ ποῖ οἰπροᾶναμρθη βἰπά, βοθπο}]8 ἀπά Πϊηϊτον. ἴθ ἄθΡ ΑἸ Παρ; 
ΘΙ ρθη 6᾽ 0 [6}}16 νρ], ψ 108... Ὑ7Ρ11 βίη Μοίμαπρ δὰ οἴποπι ΒΟΒ]αβ ἀὰπ 
ἀδν ΒοῦΡῈ θοντμύ, ἀνιϊοῖςι. οἱ" 510} νουβι ρ' δὰ τ πῖδὴ ρἼδαθ, ἄαθ [6 [1 ἀἴοβον 
Ἑνποαοσαρ αἰ οὐβίοη βοὶπ ϑγοσάθη ἴῃ ἰδπθη ΑἸΡΘΗΡ]Π οἷς, νρὶ]. Ῥϑαῖὶ ΤιΘ]τ6 
1 Οὐχ, 15,51 οἵ, 1. ΤΊο85. 4, 10-αὶ δηλ δθθηβο ἰδὲ δαοὶ ἀἷδ Μδίπυμς 465 
Ἑυδρνίαβ. ΝΈΟΙ ἄριη, νγὰβ 6] ἤθη ΜΘπβομοι. νονρολν --- 4αθ πξη]1 1} ἴῃ Ἰσποπι 
ΑΡΘΗΡΙοἾἶτο πδὸῖν ῬαΌΪα5. 16 Τοῦοι πὶ ΟἾν, χυθυβὺ απ βίη ππῇ ἄδημ αἴ Ζαυοῖς- 
ΒΘΡΠΙΘθθπθπ, ἀπ ἄδπη ἀ8 Ἰὕπα46 Ἰκοπιην ---, 5016 θὲ ον, ἄδβ ἀϊε ΒΘ] ]Πρου ΕπρῸ] 
ἴπ ᾿θρότη ΠΟ 6η Θἐαπᾶδ [ἢ Ἰθποπὶ ΑἀρΡΘΠΒΠΟἾτα οσποαονῦ χορτάση, ἀδταῦξ 16 Πβπηονθη 
ἴπ αἷο Ηδ]16 βσονου οι. ὑγοσᾶοι ἀπ ἄμπη 16. Αουβίθμιηρ' ἄθν ΘΟ ουθομέοι, απ 
ἀβπαοῖ ἀἴο ἀον (ἀοδ ]οβοι βου τ Πα, ἄδππ, τσ Ῥαα]π5. βομγοῖθε ἄθν Ἰοΐχεο Ἰλοἰ πῇ, 
ἀεν Ῥοα νϑρῃομθοῦ ὑσονᾶθη υϊτ ἀπ ἄδτδυῦ ὅ45 πᾶθ οἰηὐγθίθη. τ, 1165. ἴῃ 
ἀδπὶ οἷποι ΑἸΡΘΗΒ]οΙτο. 50. ον νΕ. ὁ5. Δ00} ἄρον βο]ρο ΤΠ βοάονπβ: ἴῃ ἸθποΙη 
ΠΠομ ρθη. ΑΘ ΘΙ] οἷς νυν 41105. 5 Δ ΕΠ πᾶθα, ϑοῖπθ Ν δἰπαηρ τυ θυ ο 18 ου ποθὴ 
οἰππια] καθὰ ΟΠ] αῇ,. 

θ0., ἰ. ». “. «. Μὴν τοῖς τεσθαρσιν ξοικεν οτ δεν Ἔνι οξεια ἢ ενεργεια) 
προώρισε δὲ ουὐτῶρ ὁ τῶν χτισματῶν κπτιστης. 

ποῖ [ἴον νγοϊθὺ ἅἄθν Αὐβάναοῖς. ΔΕ ΒΟ Θ᾽ Ώ]16}}6. ἀάγαιῇ Πἴη, ἄαθ ον. πἰομὲ 

20" 

᾿ οπθ Βα πιηγῦθ Α ἀββαρο βῦ, Ομ θυ ΠΔῸῚ οἰπθπὶ ΒΟΒ]παβ ἀΡΈΘ 0, σοππξβ ἄρον 2 οῦ 
Ατὸ ἀδν οοὐθ]οιθη. ὙΥ ΘΙ ὑσορίουαηρ ἀπ ἀθν γονράηρο θοῖη Ἰζοτπιηθη (πν. ἴῃ 
1θποπη ΑἸΡΘΉΒ]τοἶτο, 1η ἀΐοϑθπὶ Α ἀρ ΘΠ] ]οἶτθ 4180, ἀν ἴα Δ] Θποῖηο Εὐποιθυαηρ, 
ον βομδρἔαπμηρ' Ὀνῖηρῦ, ὙΥ] 8516. χαουβὲ 1 ἀθη ἘΠρΌ]η ἄο5 ᾿ἠομίοβ ππᾷ μοὶ ἄθη 
Πι6 ΠΠρθ ΜΘηβοΙθη βἰαι πάθη, (88. 1] ῖρθ ἀδηδοῖ ἴῃς ἀθμηβο] θη. ΑΡΟΠΘ] εἶτα, 
θη 80 πᾶὺ 68. (ον ΒΟ ὕρ [ΟΡ Ἰλαβιάπηιη δ, ἀαβ ἡδιη] 10} 16π6 ἴπ 816 Πηρθη ἅϊ6 
οὐβύοῃ 8501: 80]161.. 

ΒΟΒΠΒ (65. Ἰζοπιπιθηίανοα χα ἄ6η θ0 Ἰζαρί 6] ἀ68 Επαρνίαβ, ἴθ ἴῃ ἄσθῃ Οὐμξανίοη 
ο]οη. δοίη Ὑ ΟΡ ἔΆΒΒ0: 1δὺ Τα δτι 181" ΒαΒθαΪ. 

τπᾶθ 46 χυνοἰξθη ἩΝΉ 6 (ον Οδπξανίθη 468 Ἰπβρυῖαβ ταὶ ἄδπι τα σοη Κ ΟΠ ξᾶΣ 
(46 5β6 δὴ γΌΡ ἢ τηδι θΔθ8], ΑἸθέδ8. 465. ἹΚ]οβέουβ δι ἄθπι Βουρα ἴσ]α, 



472 , ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

Αμην πδιίοιβ αΠ4, 14518. ἢ 84".-..115 

ὔμμ δὼ Νὰ βο 9 δ τ«“ϑΑαδω [κι]. ΝΑ. ὡαιὲς οἱ; ἴμβοθο οὶ. 

ΑΝδὲ Ῥρο οοἹ Ἀ5. νόον ὁμοῦ ἈΝ9) Ῥμο οοΐν. ἦγϑϑο ομθοῦ Ν5 ομϑο 

ιϑοῖ. οὐγϑλοο αἱ κα 5 ιϑομ μψαδοο ἐἸβρο -οοα βάθλοῦ μάϑϑὸ τί μοωο 

ιϑοΐν λαμ δο ἰοοι [9 1ϑυῇ ἰοῦ; οομδυΐ ιϑομαιθνσιξοι, θενὰ) Ιϑμνο «οομδυὶ 

ἰϑιαροο ἰον ὁ :ΔδοΝ 5) οοὶ ιϑοιλα, θὴ ὡὸ " .Μῆρβϑου ἰλασθοομο ὡο μϑὶ . 35.555) 

τον ϑομ οὶ « κλολαϑῶν) νοὶ ἐλ 9 χναἰν . λλλκαθο ναα. (ο εἰοδαν δι ϑομϑο 

ομϑὸν αν οὗν ον ἰϑμὰ Ἀδὰ. ἰγοιον μαυθὺ οὔδα οὗνο πο, ἰϑέαδο [θα δ. κοι 

35. κδαν. μϑροϑον [89 ἰβαοδ  ϑῖΣ μϑμϑν υ μῤοο ῥο ἰοοι βοϑυδλο κ᾽ καϑι ΟΩΣ 99) «ὃ. »»αἱ 
τῷ ῇα9 "γι μας ΝΘ οοῖν. μ9α ἰααο υϑιδο ὧὸ ᾿,ϑοῦὶς «δ. τραο :αν 

ὁμαλῶν ἀυο. ὁμοία 90. τβϑοιν ἰξβδϑν ναῥαλο μα ϑὸς, ὀμοςθϑο [ρα κάθ. 
Ιπαλα ἰδϑδθ ΝΣ μὰ οὐδνοὶ οἰδυθο σον ἀκ ἔκως μα οὐδεν ἰβοθαθ 
ἰγοιο υἰδοβον ἰριδροιο υβδνοο Μυίοκαθος μὰ ἄθραν, μας ΝΘ μιθθὸ ἔρον : μοὶ 
ἰὼ. 5 Ξιϑϑ. ας Νο μιϑϑον ὃς.55 Νὰ) «μοὶ 9 ὅν οιαο (α. ΠΝ ΓΕΎ Ον, 

οἱ "5. ἰοῦ ϑθο νοὶ βοῦς, βὰς ΝΘ Δ] {ν΄ . ριον. διρᾶβο ἑλοῦ κορῶνα, οὶ '3οῖο 

35} Θοὴ» ομαθιδο ἐν δ {γ᾿ ψλαϑαι ον οἱ βαρ, μας ΔΘ οἷα. [κ9 }! «οὐ. ΒΟΜ δαὶ 
βας. ΝΘ ’ὧἱϑ μοὶ. ποαΐ ας. θαδοο ἰδοῦ ἰφϑϑι 3 Ὡς ΘΚ αθ 

μουν γεὶ μ΄ Ἀὸς ϑοιδδαυν οἱασ ρος ϑοβν υδογ σις θοῦ οοο οὶ Πιδοῦν, ἰγϑϑο 
ἐδ λλμο ἰδϑα ὡὸ ὑμλ}ν» οο᾽ δ οΣ μοίο τϑμυοῦ ἔμμονον μος θ8ο. ἰρομ 
«ον δϑο ἴα, ομοδοΐο.. οἱ οο ἄβδρος. ἰοὺς μας δϑ ..- μὸ «κω σ᾽ 

τοϑοΣ μϑδν ον δ λλο ΟὩκο ἄβοος. Ἀϑυδμο οὶ ᾿ἴϑαθοοῦ Ὁ γὴο ἴοι». οὗ. οονο 

«3 δ. ἴοοι 1} :ὐφμβο ἰαὼν εϑομδυϊγ ασο αϑλ9 ἈΞ ρου. μοΐϑος,. 

τος, μα οἱ ἰσρονο [9.9 οἷ ὄγϑϑου δο τα ον 9) δα οἷ». 

, ἾἈΘ θοῖμους κϑρβὶ εὴρν γοῖςς (αν δ 15 9 δο [μι κων κϑὺς δε όμθ μοὶ δ δϑο 
35. κϑῦθον βῤακ ἐξ λοοίο τ μων ρους μὴ] μος ἰβμαθ κύβον κο δυίρ μμὰθ 
ΠΤ ΕῚ ιϑοΐῦλα οοὶς, τὴ κῦϑλοΣ βαϑοὺ ὑϑθῦ Ἀ οι ο Ἀαα. μμορμ 

κ᾿ 3. Θα. δὸ ἰγϑιο κῶνος ορομοδοο Νίμδ, οσονςς ἰασῷς ἰδϑδο οοῖο. κριθθοο 

δα βόϑὰ μὴν. μοὶ ἘΞ μοῦ ὧο Θοὶο ὦ οὗμον οὶ» μὲ ἰμαθον ον «μοὶ γ9 
Ῥαὼ Μὴ. «ϑομοο ον μ» Μο μὲ ᾿ξ ὑϑαδς, ὁ06) μανοδμο οοο ᾿ θοΣ 

Ὡϑκδα9 ἐῤ ο ἕω» θυ ἔκῳς, καὶ .κΡοι9) οὔλας Ν.},μ9 εϑοϑιοοῦ. 

ἰω ὡς μος ἰβὲο οὐ μϑὴθ κα {δῃ; ἰδαυρον ον οὐαδιο οἷν κτρβν 
ωωμο εἶμρας. Βοοι οονοδοὶν οοι .ὗἱ κϑὸν οοο ἰπμμα [ αλλαο, ον « υοὐν 

350} ἤίοδς, γος μα οὐνο 5) οἱ [Ωρ κϑϑϑαν»ς αῦναο [μα ακϑλοο εἰμ 

᾿ 

᾿ 
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106 οοἴο νἱ οβῖβ ὁορ ἐ ]Ο}}1}}π18. (Δ ΕἸ] ἴοιβ. τπδρ 8) αὐ!ς 14578 
ΌΌ], 84}. 775. 

ἸΠρουβοίσαμῃρ'. 
“ογος Ευαγριου περι τῶν οχτῶ λογισμῶν. 34. 

ΤῬης λογικὴς φυσεῶς τὴς ὑπὸ τὸν ουρανον τὸ μὲν πολεμειταῖι τὸ δὲ βοηϑει τῶι 
πολεμουμεένίοι τὸ δὲ πολεμεῖ τῶι πολεμουμένῶι τε καὶ χαρτερῶς επεγεξιρει κατ᾽ αὐτου 
τὴν μάχην καὶ συνισται" καὶ οἱ πολεμουμξνοι μὲν ξισιν οὐ ἀνϑρῶποι ον δὲ βοηϑοι 
αὐτῶν οἱ ἄγγελοι του ϑέου καὶ οὐ ἐναντίοι. αὐτῶν εισὲν οἱ πονήῆροι δαίμονερ. καὶ 
οὐχ ἀπὸ τὴς τῶν δχϑρὼῶν δυναμεῶς στερροτητος οὐδὲ ἀπὸ τον τῶν βοηϑῶὼν 
οκνήρου αλλ' ἀπὸ τῆς τῶν πολεμουμένων αἀτονιαὰς ἀφανεξεται καὶ επιλεισεει ἢ ϑέου 
γνῶσιφ. ὁ κυριος ἡμῶν 1. Χ, ὁ παραδους παντὰ ὡς εἰς τὴν σωτηρίαν ἡμῶν αὕυτος 
ἐδῶκεν ἡμῖν περιπάτει ἔπι ὀφξων χαὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ παδὴς δυναμεως τοῦυ πονη- 
ρου" καὶ μετα πασὴς τὴς διδασκαλίας αὐτου παρεδῶκεν μιν ὁ αὐτὸς εποιησεν [ υπὸ "5 
του σάταναὰ πειρασϑειρ, ᾿νὰ καιρῶι πολέμου τῶν δαιμονῶν ἡμῖν μαχομενῶν καὶ τὰ βελὴ 
δις ἡμᾶς βαλλοντῶν ἀπὸ τῶν ἀγιῶν γραφῶν αὐτοῖς ἀντιλεγῶμεν τοῦ μὴ εμμενοντὰς εν 
μιν τοὺ μιάρους λογισμους καταδουλωσαι τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαι ἐργῶιν γενομένην καὶ 
σπιλωσαι αὐτὴν τε χαὶ χαταδυσαι εἰς θάνατον ἀμαρτιαξ᾽ ἢ γὰρ ψυχὴ φῆσι ἡ ἀμαρ- 
τανουσὰ ἀποϑάνειται. (Ἰὼ, 18... οἴο.). οτῶν γὰρ μὴ ενὴν ὃν τὴι διανοίαι λογισμος 
ορϑὸς δυνατὸς ἀντιλέγειν πρὸς τὸν πονῆρον εὐχερῶς καὶ ταχεῶς ἢ ἀμαρτιὰ κατερ- 
γαξεται" καὶ τουτὸ σοφῶς ἐδειξεν ἡμῖν ὁ ἐκκλησιαστὴς λεγῶν" οὐχ ἔστι γινομενὴ 
ἀντιρρησια ἀπὸ τῶν ποιουντῶν τὸ πονῆρον ταχυ (8,11) καὶ παλιν ΖΣ'ολ. λέγει εν ταιο 
παροιμίαις αὐτοῦ" μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσυνὴν αὐτου ἐνῷ μῃ ομοιος 
γένη! αὐτῶι, αλλὰ ἀποχρινου αὐτῶι κατὰ τὴν δοφιῶν σου τὰ μὴ φαίνηται Ϊ δοφος 35" 
παρ αὐτῶι (τον. 20,4... Ο γὰρ ποιῶν ἔργον αἰρροσυνὴς καὶ οργιξομενος κατα τοῦυ 
αδελφου αὐτου ἀπίξκριϑὴ εργῶιν τῶι ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσυνὴν αὐτου καὶ ὡμοιωϑη 
τοις δαιμοσιν ὧν δὴ ὁ ϑυμὸς ϑυμὸς ἀσπιδων (εἴ, ΤἩοαΐ, 82, 54). ο δὲ μαχροϑυμῶν 
καὶ λεγῶν οτὲ γεγράπται παυδαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκαταλιπὲ ϑυμον (ψ 88, 5), οὐτος 
ἀπεκριθϑὴ τῶν ἄφρονι κατὰ τὴς ρροσυνὴρ αὐτοῦ καὶ κατηλεγξε του δαιμονος. τὴν 
ἀφροσυνὴν καὶ εὄειξεν αὐτῶι οτι ἐνώντιον τι τεχνάξει κατὰ τῶν γράφων. οτι δὲ τὰ 
ρθηματὰ τὰ κατὰ τῶν πολεμιῶν ἡμῶν τῶν πιᾶρὼν δαιμονῶν λεγεσϑαι επιξητουμενα 
οὐ δια ταχους ευρισκομὲν ὥραι τῆς μαχὴς ὧϑ εν ταῖς γραφαις διεσπαρμενα καὶ χαλεπὸν 
αὐτὰ καταλαβεῖν δια τοῦυτὸ σπουδαιῶς τὰ ρημᾶαταὰ εκ τῶν γράφων εξελεξαμεν ἱνὰ 
οπλιξομενοι αὐτοῖς διωχώμεν 1] κρατερῶς τοὺς Φιλισταιους ἐν τῶι πολέμωι καϑεστωτες 350 
ὡς ανδρες δυνατοι καὶ στρατιῶται τοῦ νικηφορου βασιλεῶς ἡμῶν 1. Χ, καὶ τοῦτο 
γιψνωδκῶμεν ἀγαάπητοι οτι καθόσον ξσταμὲν κατ᾽ αὐτῶν ἐν τὴι μαχὴηι καὶ ἀποχρινο- 
μεῖς τοῖς δαιμοσι τοσουτῶι μαλλὸν πικραινοντιι καϑ' ἡμῶν" τοῦυτὸ δὲ παρὰ Ιωβ 
μανίϑανομεν λέγοντος ὁτὰν ἀρχῶμαι λέγειν τιτρωσχουσι μὲ (ΠῚ ὃ) χαὶ παλὲν παρὰ 
4αυιδ λέγοντος ἡμὴν εἰρηνὴν λεγῶν καὶ αὐτοι δπολέμουν μὲ δωρεῶν (ψΨ 119, 1)" 
αλλ᾽ οὐ προφήῆχει ἡμὰς εὐτρεπεσϑαι αὐτους αλλ ἀνϑιστασϑαι αὐτοῖς πεποιϑότως ἐν 
δυνάμει του σωτηρος ἡμῶν. εν γὰρ πιστευωῶμὲεν εν ΧΑ, καὶ τηρησωμεν ἐντολὰς αὐτου 
τον Ιορδανὴν διαβησομὲν καὶ τὴν πολιν τῶν φοινικὼν ληψομεϑα. ἐν τουτῶι δὲ τῶι 
πολεμῶν ἐπιζητεῖται ἡμῖν ὁπλὸν πνευματικὸν ἡτοῖ πίστις εδραια καὶ διδασκαλια του- 
τεστι τελεία νηστεία καὶ κρατερα κατορθώματα καὶ ταπεινοτὴς καὶ ἡσυχια (γαληνη) 3} 
μολιρ κινουμενὴ ἢ παντῶς τἰπινήητος καὶ προρευχὴ αδιαλειπτος, ϑαυμαξζὼ δὲ εἰ τι 
δυναται πολέμει» τὸν ἐν τὴι διανοίαι καὶ στεφανουσϑαι τῶι τῆς δικαιοσυνὴς στεφρανωι 
ἐμπιπλῶν τὴν ψυχὴν αὐτου αἀρτοῦυ καὶ υδατος, την οργὴν ταχεῶς ξγειρῶν, κατὠφρονων 
τε καὶ ἀμελῶν τῆς προσευχῇ καὶ τοῖᾷ αιρεσιώταις συναλιξομενος. ιδου γὰρ Παυλος 
λεγει πᾶς ὁ ἀγωνιξομενὸς παντὰ ἐγχρατευεται (1 Οὐτ. 9,25) χαὶ πρὸς πώντάς τοὺς 

Αὐδπηᾶίαπροι ἃ, Ε. Θύ8. ἃ, ἩΥ̓Ιεβ, αὰ δ ΐπροι, ΡΊΠ]Ο]ορ.- βίον, ΕἸ. Ἡ, Εν, Βαπὰ 18... ὑῦ 
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δολμοο. τἰρλι 5. δὲ, λον. ἂν καδοῦ ὧὐἱ δυΪ μι ςς. Νὴ μβογδϑο ο]ωδοὶ; 

᾿ραϑῶγο το ϑιιις οὐ μοῦ το βαλῶ, ὧδ οιαϑ' Ὅυροο 59 βασι 5 

Αὐλδ, ἐοὶ βανρο θα μὰς ἴοι. υψακροῦοι Ἀδ. ὐσθοδαοο ἰδ αν. 5 βοομβοο 
ἰαϑυο ἰαῶὼο ἰδυι5 ιϑολο ἰἴθο μα. 0 Ῥροᾶϑ δ ὦ τς μας ὦ» 

λαϑοι ἰγοι δ ῥλο Οἰδὰ.5 ἰδϑ ἄλλο [γ0 ἰμς οὐ 5. χοβνδϑ -ϑιοροὶ μυμο γθ. δα ]υδοὶ 

ον, ἰοῦ. ἰαλο οἱ υοΐ» 5 καθ μῶν θ᾽ μοὶ μ9) ὡς 9) .ο}} 

Βοοὺ ἄϑο.. ἰδὰ.5 ἰδ λλθο κὐὐδοῦ κου τα δ ἰδ ῤο βου. μον. Βοςῦοῦ 

ϑέρφο κ μαν ἰμιος, ἰοο γ κὐαφϑωδοοο ἰοῦ οδδι, ἄϑϑαα. βολιδδον 

ὦ μλιο95 οϑὶ ϑοδ μα ως ἰβς μὰς νος, Μὲ Ομιρσθον μ.5 

ον ἱρλ ὸ ΠλοοΣ οι, υοιοδυὶ μρμαναὶ ων ἰυὸ υἰμννοανοο [υθοὴ ἰγΞσ9Σ 
δρλ οὐ μ5} Ἀ᾽ οἰδανρμο Νῦν. βου ὼς ον μϑο . Βαλοδμο δαλὸν ἐϑ) 

ἀθο .μθϑῃο λαβὴν ἰαν" λῶν Ἀϑς Ῥρρον. ἉΝΟΟΣ ἡ βάλ 'καα, (μοῦ οὔ ἊΣ. 

βίου ομυῃ5 βοῦδο βδνβκι δος δα τρρ ἰωῶν σαν ᾶω Ἀν κῶνοι δ 
δα δα ων ὁ ἰοδν τὼς, δ οΪο θαθ ὡδοῖν μἱὶ ἁνοδθδο μοὶ .ἐμαιρλαν ΚΘ 

50 Ἴ} δὼ Θ᾽ ἰαυΐς ἰανμαν ἔρθουν νας ἱ οὔνϑο βμβρδδοΣ καθ λον ο .μκ. 08 

οὐ "οι. τς οὐαὶ μιϑαΐ ἰμορϑὶ ᾿θίο. οορο, οἰδιοδὰ ἰδαθομο μον μδγαοΣ υοὴ οἷν 

δσ ὦ τῶν φϑρομμοΣ ἰπλο μϑ ᾿ς ἰοομ μας ἱ οὐλϑ . «νοι δ ἰ[ϑῖδαϑ λοβϑαν 
σα ἰδϑι ἃ λλλο ο ἰω ἰμω δ 5 ἄβξιοοὶ. δβαροο οὐ δῶν οἱαῦν ἀμιδοὶ, κῶν ὁθ γυτν 

Ιαᾶα ἄβιοοα.. ἰμβορο ἔμβοβο. ὁ. δ ῥϑιλοὸ ὑκβαλου. ἰαγα σιν ῥὸ βμαςἣΝ᾿ο 

Ἐβοου Πίδαυ. Π}) ᾿ῦϑῦ οὶ ἰΝαλλθο δοὺς εἶν μον ΘΝ ὁ "μορ5 λα5}} 

ορνλΐο ομμαθο ἰμυο πὰ δὰΘ ϑὴ ἔβας μας μδρουὶ εἰδωδοο ΒΡ 
τως ωἱμοὶν ἰδδὶ αλλ σι οοῦς, οἰκῶ οι.» ὠ «ἰδγη!ραν. ἰοονο ἰγϑι5.α ας οιϑδ 9 ς5νο.. π Κ) 

30" [κῶδι, γβιϑιο κλλοιβος οἷς λομο μ9] υἷι, ῥίαλο Μ᾿ Ὁ υλοὺ ἰββῳςοο βοὸρο μαθν δὰ οἱ, θ᾽ 
μϑμβαδον ΘΝ 5 αδν μοὶ, οὐ]ο χϑαῦν μα ἰδ α, Νὰϑ μβλν οὔδοῦ ομϑο βαιά 
30}. τὸς κτῦολδο : 515...) βοαλῷ ἰμβϑὺϑ Δ αοΙ» ἰδ ἢ (9. οὐδὸν δᾶ ὥδοοο ς 

Ῥω. ὦ ""ὶ μὰ οὐδ όδ λος, ααροὶ! βαϑας μοὶ ὁ ἰμςϑὺ μοβαο δ ῥυο Νχα5}» 

Βοςας κοῦ, ρτρας, [9 «κὐοῦν ἰκόλος μοὸ. οὗ, βααῦ 119 (ὐοᾶ. «Ὁ "6 μοῦ 9. 

ον δροΐν ὅδ δ δ οὶ δὸς. ἰοοο. ααυξλλ ῥοὸ ρα 9..}) βοῦν. Ὁμοῦ 5,. κοῦ. τῶν 

ΆΜμΩοο μ9150 ὁ ὅρον μδϑὺ ἰδθαλθο ὅθι ϑοῦς.  βοϑαλα οἱ ὁο. ααϑὺ μμονς, 

᾿ϑψι 1ν λοιμ Μ᾽ φροιο  αϑίιο . μρομον ἰ᾿αϑϑιοο (9 ὅθ υϑαρας ἱμ βὸ 

36}} ἐμοὶ ἰδδαυυοο ἄθβυοος. ὦ ἰοαα. Δ ᾧ τοῦβο "ἢ ὡ μαϑὶ; - νοῦν μμοννς 

"ο μρο (κὸ ἴσον ! (βοὰν τὰς Μὲ ραϑϑοῦ Ονεθαθ μθὶῦ «θοὸν βεραθ μον ως 
ῬΌΔΟΥ οβα, ἰξβιοοο μδδθο ῥοὸ 1 ο.λο ὁ δλθι ροὶν ̓ ς ὃ» ἱδθιδλθο θιροὺς οι ψιθο ϑκὰ 
Οραδο» ἰοῦ} 15. .0. ἀσϑο μα, ταο Οδιϑομοο θῶ, οἷα. ἰοοὶ μ .5᾽ 

ὡ- ἰδ τλοθμο Ἰαϑὴν δα ωος. .) υίααα, θ᾽ ᾿ομοῦ9) Ιϑωοῖ ὧν 

ἱδαὶ οἱ διαοὶ ἱ τς ϑροαν [κϑοο ἰοδν ὡὰς 5 9 κιϑοὶ να μα δα δ αο]; 

μος ὡς μον ἰϑιλθο ἄβιϑοῦς ὦ βᾶδλο ἐθοο ὁο .λαθαα ΘὉ. σον. 
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ανϑρωώπους ἀ«ποδεικνυσι ταπεινότητα διαπαντὸς τὰς χειρας ἀνατεινῶν ἀνεὺ οργὴς καὶ 
κακῶν διαλογιόμων (οἿἉ, 1 ΤΊηι. 3,8)" δία τοῦτο δὴ πρέπει ἡμὰς ταὐυτὴην τὴν στρατειαν 
ἀτρατευοντας τὴν πνευματικὴν παινοπλιαν ἐνδυσασθαι καὶ τοῖς αλλοφυλοιρ δειξωι, οτι 
εῶς αἰματὸς κατὰ τὴ ἀμαρτίᾶς μαχουμεϑα καταλυοντες τους πονηροὺς λογισμους καὶ 
παν υψώμι 1 κατα τὴς δου γνωσεῶςρ ἐπαιρόμενον (11 (ον, 10, 5) χαὶ σπουδαξοντες οὐ τὸν 36)“ 
ανδρα μονάξοντι καϑιστώναι ἐμποσϑεν τοῦ βημάατος του Χ΄, αλλὰ τὴν διανοναν" ανὴρ γι 
μοναξων ἔστιν ο «ἀποστρεφόμενος απὸ τῆς δ ξεργου ἁμαρτίας, διανοις δὲ μοναξουσὰ 
ἐστιν ἡ ἀποστρεφομενὴ ἀπὸ ἀμαρτιὰβ τῆς ἐκ τῶν νοημάτων τῶν ὃν τὴι διάνοιαι ἡμῶν 
καθεστώσης καὶ καιρῶι προρευχὴς τὸ τῆς αγιὰς τοιαδὸς φὼς βλεπουσαᾳ. αλλ γὰρ 
καιρὸς εὅτιν ἐπὶ δυναμει τοῦ χύυριου ἡμῶν .1. ΧΑ. μαχεσῦαι πρῶτον λογιόμοις δαίμονος 
της γαστριμαργίας μέτα δὲ τοῖς τῶν ἄλλων ἕπτα δαιμονῶν οὐς ἐν ἀκολουϑέαι γέγραφα 
ΕἸ ἐρχὴι ταυτὴς τῆς τοῦ μοναχικου γραφῆς, αγωνιξομενον ἀνοιξαι τὸ στομα μου καὶ 
λαλησαι πρὸς τοῦ θέον χαὶ πρὸς τοῦς γιοὺς αὐτοῦ ἀγγέλους χαὶ πρὸς τὴν ψυχὴν 
μου τὴν πειραξομενην" [ καὶ παντὰ τὸν ἀγωνὰ τὴς μοναστικὴφ ἀναστροφης «ποδειξω 30" 
προφανῶς, ον καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα δια ψαλμῶν εδιδαξεν τὸν “αυιδ καὶ οἱ ἐν μακώ- 
ρίοις πάτερες ἡμιν παρεδοῦσαν. οὐτὸς δὲ ὁ γῶν ον ὠνομαδσαὰ ἐν τὴν γράφηι μετα 
ταῦτα πᾶς ἔσται ἡμῖν δια λογισμῶν ἡμῦν ἐπαγομένων ὑπὸ ενὸς ἕκαστου τουτῶ»ν τῶν 
οχτ ὄκιμονων. γέγραφα ὅξ καὶ συντεϑεικα πρὸς νὰ ἕκαστον τῶν λογισμῶὼν ἀντι- 
ρρησιν ἀπὸ τῶν ἀγιίῶν γράφων καταργητικὴν αὐτου. 

“γος πρῶτος πρὸς λογισμους γαστριμάργιας. 

γενεσ, 1, πρὸς διαλογισόμους χῶρις κόπου τὴς νηστειὰς τὴν λογικὴν γὴν ξργα- 
ξεσῖσαι ξητουντὰας Ἔ Ιάσαχαρ ἀνὴρ πολεμιστὴς ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν τριβων. καὶ 
ἰδὼν τὸ καταλυμα κυτοῦ οτι. καλὸν χαὶ τὴν γὴν αὐτοῦ οτι πιὼν ὑπέθηκεν τὸν ὠμὸν 
αὐτοῦ εἰς δουλείαν χαὶ ἐγένετο εἰς φόρον (θη. 48, 14). 

εξοδ. 3. προς διαλογισμο:» λέγοντα μοι μὴ κοπὸν παρασχηι τὴι ψυχὴ σου δια 
πολλὴς νηστειιίς οὐδὲν σὲ ὠφελουσὴς [ οὐδὲ τὴν διανοιων σου καϑαριξουσὴς - καὶ χοῦς 
ἑπουιηόε τὸν λουτῆρα χαλκοῦν χαὶ τὴν βάσιν αὐτου γαλχουν ὠὐτε νιπτεσϑαι τίς 
γυναικας τίς νηστευουσας καὶ ἐρχομεναᾶς προρευχεσϑαι ἔπι τὴν ϑυρὰν τῆς ἀκηνὴς 
(οχοῦ. 88, οἵ, 90, 5). 

8. πρὸς λυγιόμους ποϑὸν εν ἡμῖν ἔἐγειροντὰς κρεοζαγειν ἡμέραι ξυρτὴς καὶ 
ἡμῖν συμβουλευοντας παλιν φαγεῖν δι' ασϑενειαν σώματος - τῶι λάωι ἔρεὶς ἀγνι- 
σασθε εἰς αὔριον χαὶ φαγεσθε κοξα, οὐχ ἡμέρων μιὰν φαγεσῶῦε ουὐὺξ δυο οὐδὲ πέντε 
ἡμέρας οὐδὲ δέκα ἡμέρας οὐδὲ εἰχοσι»ν ἡμέραὰθ ἕῶς μηνὸς ἡμερῶν φαγέσϑε εῶς ὧν 
ἐξελϑηιν ἐπ τῶν μυχτήηρῶν ὑμῶν καὶ στῶν ὑμῖν εἰς χολερῶν οτι ἠπειϑησατε κυριῶι 
ος ἔστιν ἐν υμιν (Ναπι. 11,15 18}. 

δευτερον. 4. πρὸς λογιόμον ἐμπλησϑηνάν ξητουνταὰ ἐδωδὴς τὲ χαὶ ποτοῦ ουδὲ 
εἰς τὴν φϑορῶν τὴ» ἐκ πλησμονὴ γαστρος ανατελλουσαν χαϊορώντα -Ἑ καὶ ταγεις 

καὶ ἐμπλησϑησηι αλλὰ πρόσεχε σαυτῶι μὴ ἐπιλαῦηι χυριου του ϑξου σου του εξαγα- 
γοντὸς σὲ ξὰ γῆς «Ἱιγυπτου 88 ] οἰκου δουλείας (ἀθαΐοι, 0, 15). τοῦβ 

Ὁ. πρὸς διαλογισμον τὸν λεγοντὰ μοὶ οτι βαρειὰ ἢ νηστείας ἐντολὴ - τὸ ἢ 
ἐντολὴ αὐτῇ ἡ» ξγὼ ξντελλομαν σοι σημξερον οὐχ ὈὉπερογχὸς ἔστιν οὐδὲ μαχραν ἀπὸ 
σου (ἀσαί, 80, 1}. 

Ὁ. πρὸς λογισμον ἐμπλησϑήναι ἐδωδῆς καὶ πότου ἐπιϑυμουνταὰ τὲ καὶ οτι οὐδὲν 
χακὸν τὴι ψυχηι ἔσται, εξ αὐτῶν οιομενον -Ὁ χαὶ ελιπανέη Ισραηλ και αἀπελώκτισεὲ καὶ 
ἐγκατέλιπε τὸν ϑεξὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν χαὶ εβλασφημει. τὸν κρατερὸν τὸν ἀωσαντα 
αὐτὸν (συ, 82, 15). 

σαμουηλ. 7, πρὸς λογισμὸν γαστριμαργίας τινὰ ἐνάτη ὥραν φαγὼ ϑλιβοντὰ μὲ 
 ταδὲε ποιηδαι μοι ὁ ϑεέος καὶ ταδὲ προφϑειὴ οτι εὰν μὴ δυὴι ὁ ἡλιος οὐ μὴ φαγῶ 
καὶ πιῶ (Τ] δια, 8, 35). 

βασιλειῶν. 8, πρὸς λογιόμον μεριμνᾶν μὲ ποιουντὰ ἕν σπᾶνει αρτου χαὶ χρι- 
ὅματος καὶ τῶν μιν" ἐπιξητουμενῶν πραγμάτων - ταῦε λέγει κυριος ἡ υδρια τοῦ 

600 Ἐ 



ἀτῦ ΜῚ ῬΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

βϑς ἢ δον ἰδ οι, μὸ μοὶ μιϑὺ ὧν ολϑδον ἰλαϑρο ββδθοο βαλῶ 

37“ ᾿ ϑὺ αθὰ βοος, ὁ ΟΡ ἊΣ, ἰμῥοο μμοὸ ον βορνοον μουν αὶ μα; μμοὸ 
πομβοῦ οι μον ἰϑλλο μου ὁ λαῶν λωλοὶ μολῃ!,, τ μλῦγο βαλῶ ᾿βθαραθν 

βκαβϑω᾿ ἰοομο ἰδ 5 καἰαῦνοὸ " ἰδέμον μι .959}} μονα ΐο ᾿ς έ. 

ἐμοὶ ἰδ υασο ποῦς ς, αν. 45. {1|ὁ ναϑοιίγ ἰδο ρος, κ5} μβνοἱ» βαλῶ. οονοῦν5οΐο 

ον. μμβο μοὶ ἰκϑοὶ ὁ οὐ κι υἷδο ὸς καθο ἢ κλανοΣ ἰ᾿αϑὶ χα. ἰον τος 

ἔων, ἔξβαϑον οὶ ἰδϑιάο ὰ οοὺς Ἀν κνοΣ δος. μμον οναϑο «οἱ οὐκοίο αϑνοίο.. «οὐλαο 

βασι οο τὸν ἔα ἢ Ῥροο ὑάν υμὸ δ ίλωμο ἰδαλαραλοΣ ἰξοα: 

37 οο μα ὁ ὁμοϑαρο ὁ ὧν, βὰς, 3410 :μιραδὶγΣ ἰβα Νλϑ 95 δῶν. :--: 

ἰθρν ἰδδαοο ἄβιρον. ὡς βαλὸς βνϑν ορό μοὶ .αϑν αὶ μα ὼ Μο Νϑλοοο 
᾿ϑϑο λα δό μουν» λυ τ μέρ μὰν ἰδϑιο ἀῶ Ὦδοο ἰδ μο ἃς 

τέῶδμο ἰοο Μέλο μϑοὶ θ΄. ὡροίο ὡς κοϑσδ. ἰναᾶλοο ἄσιρος. ὐορλοῦ ὡο 

σας δος λο ᾶϑος ΟἹ ὁ βυλο στο 9. Ωΐ ϑλκα ἰϑοι μιιϑοὶ βλαϑϑο (βοο μϑο 

"ν ἰκϑοιν 5. «ὡς ἐμοὶ ἰδδαυθο ἄβιοονς, ομοος οναοῦ βαυδὰν ἰμοϊ κ9 τβθν ἰμολ 0 

Νϑοοα. α. ἢ ἰδ ἰοκα ἰῶὸς ὁ βομας ψαθῦ μϑϑολο ακαὶ κοσα 

ΝΣ Νοι μα ὁ οὐ κλϑὶ ἰϑυἱ ὃν μϑμοο υδάρονο νοἶδου Ιϑμν  Νβλάλθο 

37 τ ρο υβδς. γα }} ας. ἤὅοιαν τὸς μον αο ἄθοο μ ε ΑΘ οοο ὡμο 

ἈΞ. ρθῶ ἰμθὲ νοΐ τὰς ϑο θομ ἢ μι ϑλϑοο ἰυςς ον λιλοις, μἱ 
ἰγϑηδϑο βὸ τβλλαλο δὸ καθ κιῶν ον ὃ τκ5 8155 ἰδδιαλθο ἄβροδς ἐὰν εἶξε 

λααῶο ὃ ὥΣ μασο :βοοὶ ῥοὸ δον δὶ ὠϑήαϑὺ ἢ μοὶ κ9 ἰσοι. γβωῦς ἰγοι γο}) το, 
[5 .1-.Ὁ} μοοΐν ἰα:} : ρῳροίο -- ὥὔμο :3 ῳῖϑο) ὸ τ- ὐϑϑϑοῦ δᾶ ἄρον. «ἀ- 

κραλθοδν ἰδ μαλο δι θοῦ κυ μιβον οοιορβα, ἐν δαίο μυὶ θ᾽ «λαροὶ Η τ λλαο θοοὶ 
ΔοΣ ΜΒ τ μογο μὼν ἴοι μ ο.. Δ ο τἰμος ὦ βομα ο ο μα » ὡὰ. 

δόσαν 119] ὡσοος μα Δ [6 ᾿ὠοριν οδαανο, ᾿αροὶ Μο. ΟΝααΣ οὐδ λον, 

37 ̓ ιϑϑαῦναΣ ποοῖν ΜΘ δος, Θαοσιν ονοβν ἢ [καθ τ βιρανς 9} ἀκ ααὐν ἰϑο ρος οὐλλβςςος 

μβο θοῦ μὶ εἴοοι ὃς 5.5. (5 ββνοὶ οἱ τμϑϑ τὰς βοροῦ ἱδϑιαλμο ἄρας, [9 
Νῶϑ ὡς μόμον δα Ὅσους. θ9 θοῦ ναῦν «ϑομκῦο ϑθο,βνι» δά θυ 
δῶ Ἀὰ5 τ» ὦ Οὐ ξο ὑπο μὸ ὡ ὡὐμοῦ Ἀν ον οἱ τἰμαυ 

δνθὴο τἰδιϑοῦ δ ὁ ἰδ ἐμιοοὶγ ἰδϑιαυθο ϑθβαν. ὑπ ϑὼὼ ἰμὰ ϑιαιοα καθὰ τι 
μὰ ς θιμβοαδϑ ξερον ἰκυΐου σὰς θ αθον ον ἔμνςς Μὶ Θμν δθ ὁ μδοο μ᾽ 
βαλῶ Ὅδιο εἰδδασα ἰδ 5 μο α. μβδβϑϑοῦ ἰδ δλθο ϑβιοον. ,κ9. ἰοομ βαυθαϑο 

38“ Θμ5 μώρο κϑ), 00. ἰδὰ5 ὦ ὁ τὰς ας μας Ὡς οο, αὐ τωϑς 

ΞΡΔῚ καθ ἔζξοςθ ὧδ. δου ὠσαλυν ἰδ. Βοαυθν ὡς κραλθοῦν ἰδιοι ἄλιθο δ θοὰς, 
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αλευροῦ οὐκ ἐκλείψει. καὶ ὁ χαψαχῆς τοῦ δλαίου οὐκ ελαττονησει ἕως τοῦ δουναι 
Ι κυρίον σπσξτον ἐπὶ τὴς γὴης (1 Τέορ.. 171). 37} 

Ὁ. πρὸς τὴν ψυχὴν τὴν ἐν πλησμονὴν ἀρτοῦ καὶ υὑδατος ὁδῶι τῶν «γιων ἐμπερι- 
πατηθσαι ξητουσῶν - καὶ ειἰπὲν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ λάβετε τὸν Μειχαιαν καὶ ἀποῦστρε- 
ψατε αὐτὸν πρὸς “Ἵμμων τὸν ἀρχοντὰ τὴς πολεῶς χαὶ πρὸορ Ιωας υἱὸν του βασιλεῶς 
καὶ ἔσται εν τυλίκηι χαὶ ψωμισατε αὐτὸν αρτὸν θλιψεῶο μεγάλης ξεως του ἐπιστρέψαι 
μὲ ἂν ειρηνηι (1 Πορ;.. 22, 96 ἢ. 

10, πρὺς λογμιόμον λεγοντὰ μοι, οτέ τὰ ἡμιν συνειλεγμενα οὐχ ξξαρκει ἡμῖν καὶ 
τοις αδελφοις τοῖς πρὸς ἡμᾶς ἐρχομένοις - ταῦε λέγει χυριος {αγονται, καὶ, πκιτίλει- 
φουσιν, καὶ εἰραγὸν καὶ κατέλιπον κατὰ τὸ ρήημα κυρίου (ΠΠ Τέορ; 4,51... 

δαυιδι 11, πρὸς τὸν λογισμὸν τὸν καταπικραίνοντα μὲ ἔπι βιὼῶι πιχρὰς πενιίο 
Ἔ χυρίος ποιμαινει μὲ καὶ οὐδὲν μὲ υστερησει (ψ 22, 1). 

12, πρὸς λογιόμον τὸν λιμοῦ οὐκ οντὸς αὐτί (ΞΞΞ προφασει) ξενοφιλιας αὐτὸν 
ὑπὲρ τὴν χρέιαν συναγοντις -᾿ ] νεώτερος ἐγενόμην καὶ ἐγρηρασα καὶ οὐκ τον δικαιον Ϊ)"} 

ἐγκαταλελιμμενον οὐδὲ τὸ ὕπερμα αὐτοῦ ξητοῦ» ἄρτου (ψ 80, 96). 
18. πρὸς λογισμον περι ἐδεσμάτων χαὶ ἐνδυματῶν μεριμνωντα τῆς δὲ αληϑειας 

(αληϑινη9) μεριμνὴθ ἀμελουντὰ “Ὁ διοτι εξωγορευδῶ σοὶ τὰ παραπτώματα μὸν καὶ 
καὶγαρισϑησομαι ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν μου (ψ 87, 19). 

14, προς λογιόμους συμβουλεύοντας μοι καὶ λέγοντας μὴ ουτῶς σκληρῶς ὠνὰ- 
στρεφου καὶ νηστειαι καὶ πονῶν διηνέκει συντριβὲ τὸ σώμα δου τὸ ασϑενες - κυπιαᾶσον 
εἰς τὸν αἰῶνῶ καὶ ξησηι εἰς τλος καὶ οὐχ οὔην καταιρϑοραν οτὰαν ἰδηις σοφους 
αποϑνησκοντιις (ψ 48,9 7), 

15. πρὸς λογισμὸν λέγοντι μοι μὴ ουτῶς ανοικτῶς συντριβὲ καὶ ταπεινοῦ τὴν 
ψυχὴν σου ἀγρυπνικι -- καρδιὰν συντετριμμένην ὁ ϑεὸς οὐχ ἐξουδενώσει (ψ ὕ0), 19). 

πρὸς λογιόμον τῶν τὲ εὐεσματῶν καὶ του πύτου επιμελουμενον» καὶ σπου- 
δαζοντα ποϑὲεν αὐτὰ συνάγει -᾿ ἐπιριψον τὴν μεριμναν σου ἐπὶ χύυριον καὶ αὐτὸς δὲ 
διαϑρεψει (ψ Ὁ4, 95). 

17, πρὸς λογιόμον [ υποτιϑέμενον μοι οτιί ἀγρυπνία οὐδὲν σὲ ὠφέλει αλλ 37" 
πολλοὺς διαλογισμους κατα ὅου συνάγει -“- ἡγρυπνησὰα καὶ ἐγενηϑὴην μονὸος ὡς στρου- 
ϑιὸον πετόμενον ἐπὶ δώματι (ᾧ 10], 8). 

18. πρὸς λογιόμον επιτιμωνταὰ ἡμῖν οτι, ἀπέχομεϑα χρίσματος καὶ οὐ μνημονευοντα 
“,αυιδ αὐτὸ τουτὸ ποιουντος καὶ λέγοντος - τὰ γονατὰ μον ἡσϑενησαν «πὸ νηστιας 
χαὶ ἢ σαρξ μου ηλλαωϑὴ δι᾿ ἑἐλαιον (ψ 108, 5.). 

19, πρὸς λογισμουθ ἡμὰς τὴς ἀναστροιρηθ ἡμῶν ἀφρισταντας εν τῶι φοβειν ἡμὰς 
καὶ λέγειν οτι ϑανατοῷ οἰκτρὸς ἀπὸ τῆς σχληρας νηστειαὰς γενήσεται -- οὐχ ἀποϑα- 
γνουμῶν αλλὰ ξησομαι καὶ ἐκδιηγησομαι τὰ ξογὰ κυρίου (Ψ 117], 11). 

20, πρὸς λογισμους αναπειϑοντας μὲ ἐνὰὰ ολιγον τῆς πολλῆς νηστείας απουτω 
καὶ ολιγον ἀναπαυσεῶς δὼ τῶν ασϑενει καὶ οἰκτρῶν σώματι - εἰ εἰσελευσομωι εἰς 
σκηνῶμα οἰκου μὸν εἰ αναβησομαι ἐπὶ κλινὴς στρῶμνης μου εἰ δωσὼῶ ὑπνοὸν τοις ἕ 
οφϑαλμοιρ μου καὶ τοις] βλείραροις μου νυσταγμὸν εῶς οὐ ευρῶ τόπον τῶι κυριίῶι 37" 
χαὶ σχηνῶώμις τῶι θεῶι Ἰακὼβ (ψ 181,41... 

παροιμ. Σαλ. 21. πρὸς λογισμὸν μαντευοντὰ μοι λιμὸν ἡ ϑλιψιν μεγαλὴην δια 
τάχους γενησομένην -Ὁ οὐ λιμοκτονησει κυριος ψυχὰς τῶν δουλωῶν αὐτου ξωην δὲ 
ἀσεβῶν ἀνατρέψαι (ρτον. 10,3). 

28, πρὸς λογιόμον υπεισαγοντὰ μὸν ποϑὸν οἱνου ὠσπὲερ δὴ του τε ἥπατος καὶ 
τῶν νεροῶν ὑπὸ υδατὸς ἐνοχλουμενῶν -- Ῥτον. 18, 115. 

38, πρὸς λογιόμον μέριμναν τῶν εδεσματων προςδεδέμενον τῆς δὲ τῶν κατορ- 
δϑωματῶν επιμελειαὰς ολιγωρουντὰ - ὃν πᾶντι ὁ μερίμναις ἔστι τί σοι ὠφέελιμὸν ὁ δὲ 
ἐνδεης εν τὴν αναστροφηι! αὐτου ἡδὺς παν ἀναλγητὸς εσται (ρτον. 14, υ8). 

πρὸς λογισμὸν ἐπι. εὐτελῶν εδεσματωῶν καὶ ἐπὶ ἄρτου ἕηρον δακρυοντα -Ἐ 
κρεισσων ψῶμος ξηρος ἐν εἰιρηνὴι ἰ ἢ οἰκὸς μεστὸς ϑυματῶν μετα μάχης (ρτον. 17,1). 385 

28, πρὸς λογισμους ἀναπειϑοντας ἡμὰς ἐνῷ ἡμέραι δουτὴς ολιγὸν τὸ σώμα οἱ- 



, [4] 478 τ. ἘΒΑΝΕΕΝΒΈΕΠΝΠΟ, 

Νβ ρον. 65 μϑῦοιϑ ἄσωδγ ἰγπας 9}. βοῦς. μ5υ89 ἐν " ὁ βαβϑ) ᾿οΐαϑ οἷν. 
Βι5 δος μϑόδμοο τἰμα ἰδαν οο. ̓ κῆκο κα βοθαϑ ὁ τῦλϑς ἰδ αλθο 

αὐὐδα) ϑο  μμνι μο [τα οὐο οἰμα οον μὰν τίας οὗνϑ Ὅλο θα δου» 

ὧθοι ὧο ῥαϑολν τξυαιν, οἷν. ἰϑίλων ἰδαοο βου. μ5 . Ἀκα ἰοον ἅμ (ϑοι5 
λαμβδς, σον 'αθ οὖν ὁμδε μέθυ μων ἰμβοαδις ὁο ων γον. .δοανᾶς οέϑουο 

λμοςς ὃς 95 δάσο δ π οοὺς ὡκ5 ομαϑν οἷν. 1.9} ἡμ) ἐν ῥοο :βα γαῖ, 9} 

38 ΟἹ κὸν θοὸν δ βϑ ὑυλβλο μὰ. σον» ὡς ἰμοὶγ μϑὶ λας ΝΙ Κὶ ζϑαλῶς, ον τ. 

ὁμαλῶς ῥο ΘομΣ δ λλο μΈϑ ὁ) μι, [πὰ ἐγ ὼς ὁμέοω δον ΘέοαΣ κώρβο ἢ 

᾿ς ὡροίο Δ.}5..5) οὐ κϑρομο ἰδ. μοῦνον ἰδααο ἄβ ροα.. (9 δοῦν, 

εἰσ φαροίο οἰμαις ἰδὲ ἰϑο 1 ἰμβαο ἰμροῶ ἰΐκοθ μορὸς ἔμ Ἀ5. 9} 
Ἀξρος ΝᾺ. ΠΣ ΞΕ Ων] ψο}}0 ἐω3} μασι ψαροίο ἰμβμααλῶν οὖν δΔ2) δ ο 

ΝΣ οοι το ν θαϑο τ!λαυροϑ μρβαω ομνιοσο λΝος βαϊαϑ ἰμουδλοΣ ἰδϑιααθο 

φόνον Μὲ. ᾿ροδϑ ὁμαος ἃς δὴν ἰμαλθο κι ἢ ὁωΝαο τοῦ κϑβοοο σοι. κεἱί 
Ἄϑοοῦς. .1]. μϑν μββομν ψοίο αν οὐ [ αλλθο οἱ ἔβαν ονμον δ .ομὴδα 

2 ΝΆΔΙ ἢ ἰόν» ομααὶ τ ῶο μβαλῶς, φὸ κοορ9 59) ὃς τὰ ἐκ 89) ἰδῶ αλλθδ 

τος ἄξοος. ὦ. ᾿ϑον ββδβαωῶο ἄξρου. ον μον... [1α5.5 ρος "»γἈὶ "ο᾽κα;α. 

Ν᾿ νον ἰμ55 μα δ σσ)ο ὡοος ἰμγ τὸς κρσλθλο γΘ ἰξομϑὶ ῥὸ «τ λθιθΣ 

Ὁ Ὡς ϑλ.5..05 ἰα.;Σ ἄβιοος. τς απ, ὁ οἱμα ὶν ἰΠ ομο οι, ἰομῥῦ μεϑ) ΠῚ 

κϑϑῦ δ λο τρδαθοο μ5..9 ὡὸ δυΐ μοῦ ρρο βνϑο [}} :ἰδόδαβασ ὡς. μιοίο οὔϑ. γα. 

-; οϑὰϑ οἰδδὰϑὺ δθσο οἱ ἄϑιϑας {κθ΄ ὅς βιοὶ βοῦς ὁ ἀκ ν Ἐν 9 υο 

ϑοσεδαθ οὐ ὦ ἀλγ οον οὖν ὡς μακοον ἰδθιαοο σιν. ὡς αι ᾽ν 

ολαλοδ «αὐ ὁ Ἀλο ΠΕ ΝΣ ον βοοῖο μβν. δὲ τὸς ον ὡς ἰμοίο τἰοῖαν 

38 ἢ ἘΒμοθα.9 Π}5» μον δῶ 557 ἰδθαλοο σι οος. οἷν. ἰἀϑῴάλϑυ ονολου οο βου, 

οαὥαϑ οοὲ βάθια ἰοδν γον ρρο 5. ὁ υἰμα Σϑι} β Νυλο ἰοιν ὡς ἰμοίο 

μος. οὖς ββλϑο ᾿δαοϑο βονα. βαροαῦο ὧς. μο) ἰνδθοο ἄδρο. ο.. 

δϑο. ΚΑ οδ πτς δ αν» ὦ αι :.Δ5 πθ ς, τ ὁ ὐἶμδ. 

τὐῶλϑ λα δ γα ρον καθὸ ἔσεϑοῦ υὐοδοου ἰδῶν ὁ ο δὼ τῶν ῥοσλβδου ἰδονμοο ἰδ δλο 

Φ οο τἰρϑη ἰμοα. κυλοῦ γκ9 τββαα Νὰ Νυϊυδοὶ ἰοομο ἐμ εβαδι, τὸς, Θα9..0 
ἡ λυο (5.}} ἰοο! ΜΠ Οὁ κο οϑοο ᾿ς αρβιδοΣ οὐϑοΐ τ μον ἰμυ ὼθ θόρον, ΘῸΣ 

29. ἰϑομο βοροαϑ τς ὥουλλοΣ νέο Ἄἄξοου αν ὡὼ δ ομο]} [γ ν Ἀβδωμ μο 

δ βοου. φπ. ἄβξβου " οδάϑο : τ λϑο ἰοδὰ οδαν ὁ ἌΤΩΟΣ μῶν» οἱ ὃ. φαλϑοο 

Φϑο δ5 5 θοδ9 Νδαδαίο τς θ᾽ ομοαις ὡὰϑ λαὸς, οἷν αν ἰνϑδιλο 

δα ἄσιοος ο» σοι ὧδ «ὐϑαλα ῥϑθο ἰοον μγ δὰ ἀλλο μοῦοι ὼο δ) θα 
ΟΝ ννν βοδΘ Ὅς αβυλᾶρον ἰδλςοο ὡς (ἡ μαλλθο [},5.5. ἰδοοῦνθς. τοῦθ Δα ϑῦ, 
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κτειρῶμεν μιῖρίν τρυρὴν αὐτῶι προσάγοντες - οὐ συμῴεοει ἀφρονὶ τρυφὴ ουδὲ δου- 
λῶν ομιλεὶιν ἀρχουσιν (ρτον, 19. τ). 

20, πρὸς λογιόμον χῶρις χαλεπὴ νοσοῦυ ἡμὰς προτρέποντα οἵνον πινξὶν καὶ (ἱλ- 
γος στομάχου χαὶ παντῶν τῶν ἐντερων (Ὁ) ἡμῖν μαντευοντα -- ἀκόλαστον οὐνος καὶ 
υβριστικον μεϑὴ πὰς δὲ συμπεριφερομενος αὐτοῖς οὐ σοφὸς εσται (ργον. 30, 1). 

2. πρὸς λυγισμον τὸν ψοῦν ἡμῶν ἀρπαξοντὰ ξἰς τὸ τὴν τὲ νηστειὰν ἡμῶν καὶ 
ταῦ ὠναστροιριις δι' ὁρχῶν δησαι, τοῦτο δὲ ἕενον ἔστι ποντῶς τῆς τῶν μοναξοντῶν 
πολιτειας -- πάγις ανῦρι τὸ εὐχεσϑαι εις αγιον μετὰ δὲ τὸ ευξασϑαν μετανοειν γινε- 
ται ἰγτῦν, 20, 9). 

ὧδ. πρὸς διαλογιόμον ἐμποδιξοντα ἡμὰς δια μεριμνὴς τοῦ μὴ μεταδουναι του 
αρτοῦ ἡμῶν τοῖς εὐδεξεσι κιν λέγοντα ἰ οτι ἔχεινος μὲν πάνταχον ευρισκει ἡμεῖς δὲ 
οὐκ ἔχομὲν αλλοτριαι θυραν ἐγγισίι “ἜΘ ὁ ἐλεῶν ευλογηϑησεταιν τῶν γὰρ αὐτου αὐτῶν 
εδῶώχεν τῶι πτῶχῶι (ριον. 32, 9). ᾿ 

29, προς λογιόμου ἡμερῶν ξεορτὴξ ἀπιλῶς ἡμῖν ὑποτιθεμένους ἀπαξ εκ πολλου 
χρόνου σαρχος χαὶ οἵνου γευσασϑαι - μὴ ισϑι οινοποτὴς καὶ ἀσωτος (ἢ) οτι πὰς με- 

ϑυσος καὶ πορνοχοπὸᾷ ολειται καὶ ὁ ὑπνώδης ευὐδυσέτωι διερρηγμενα (ῃτον. 98,90 1). 
80. προς διαλογισμο» τὴν προτέραν τρυφὴν μνημονενοντα τὲ καὶ τῶν ἡδεῶν 

οὐνῶν καὶ τῶν φιαλῶν ἐν ταῖς χερσὶν» ἡμῶν μεμνημξνον ὁτὲ μὲν κλινυντὲς χαὶ πι- 
ψύντες -Ῥ μὴ στηρισηις τὸν οφϑαλμον σὸν εν τῶι οινῶι οὐ ὁ οφϑαλμὺυς ἐχλαάμπει εν 
τηι κυλικι αλλα περιπατῆσον δ. ευϑύυτητι. οτι τὸ εὔχατον αὐτοῦ ὡς πληγὴ οφεῶς καὶ 
ὡς κεράστος πετόμενος (υτον. 38, 91 1. 

81, πρὸς διαλουγισμους επεγειροντας ἡμὰς ἡνὰ γαστερα ἡμῶν ἄρτου καὶ υδατος 
ἐμπλησῶμεν - ἰ μὴ δῶὶς στρωμνὴν δικαίου τῶι ἀμαρτώλωι μηδὲ πλανηϑηιϊις ἐν πλη- 
ὅμονηι γαστρος (Ὁ). 

ὅθ. πρὸς τὴν αἰσχυνὴν (αἰδὼ) αἰδουμενῶν ἡμῶν πατερὰς ἡμᾶς τνὰ λυσαντες τὴν 
ψμηστειί! ολίγον λάχανα ὃν τὴι ξορτὴι φαγῶμὲεν αναπειϑοντίς - ἔστιν αἰσχυνὴ ξπα- 
γουσα «ἁμαρτίας καὶ ἔστιν αἰσχυνὴ ἢς ἢ δυξα χαρις (ἴτας 4, 91). 

88. σρὸς δαιμονα κολαχεξιαι μὲ ἀναπειϑοντα καὶ δι ορκισμῶν μοι λεγοντὰ οτι 
απὸ του νῦν οὐδὲν υστερηδεις ἐδεσμάτων καὶ ποτοῦ διοτι ουτῶς ἀσϑένες τὸ σῶμα 
σου καὶ ξηρὸν ἀπὸ νηστειας ξκτενους - ὁ ἔχϑρος χειλεσε μαλακὰ λέγει χαρδιαι δὲ 
τεκταίνεται κακὸν (ΤΟΥ͂, 320, να ὅ). 

84. πρὸς λογιόμον δειχνυντίς μοι ὡς σχληραι αι ϑέου ἐντολαι χαὶ λέγοντα μοι 
οτι πολλοὺς πονοὺυς καὶ οὗυνας τῶι τὲ σωῶματι χἕὶ τὴι ψυχὴ επισπῶσιν -Ε κρεισσω 
τραυματα 1 φιλοῦ ἡ φιληματα ἐχϑρου (ρτον. 27, 0). 

8δ. πρὸς λογιόμον εἐπιξητουντίί ολίγον οὐνὸν χῶρις νοσοῦυ καὶ λεγοντὰ μοι οτι 
διὰ τοὺς ἀνϑρωποὺυς εκτισται ὁ οἵνος Ὃ τὰ συμπάνταᾳ ἃ ἐποιηδὲν καλὰ ἐν καιρῶι 
αὐτοῦ (6001. 8, 1). 

806. πρὸς λογισμὸν μελεταν μὲ ποιουντὰᾷ ἐν τὴν παλαιαι τρυφὴν καὶ ἐν συμπο- 
σιῶν καὶ τοῦυτὺ τὸ εϑος ἐπιξητουντα -ὉἙ ἀγαθὸν πορευΐηναι εἰς οἰκὸν πενϑουξς ἢ οτιὶ 
πορευϑηναι εἰς οἱκον πότου (600]. 7, 8). 

87. προς λογισμὸν μάταιον αὐαπειϑόντα ἡμὰς ὑπὲρ αὶ δὲὲ τὴν πολιτείαν ἡμῶν 
διεχτεινειν στε δησαντας ἡμίς σακκους περι τὰς οσφυὰς εἰς τὴν ανυδρον ξεξιενάι τὲ 
καὶ αὐιαλειπτῶς ὑπὸ τῶι οὐυρᾶνωι διαγειν νέμοντας ροιξὰς. τῆς ἐρήμου καὶ συμβου- 
λευοντα ἡμῖν πάλιν τὴν οὔιν τῶν ἀνϑρωπῶν φυγεῖν τῶν ἡμὰς τὲ παραχκαλουντων 
και ὑφ᾽ ἡμῶν παρκκαλουμενῶν Ἔ μὴ γινου δικαιος πολὺ μηδὲ σοφιξου περιᾶσα μὴ 
πότε ἐχπλαγηῖΐς (6001, Υ᾽ 11). 

ιωὼβ 88. 1 πρὸς λογισμους ἡμὰρ τῶν προτερῶν ἡδονῶν μιμνηύκονταρ τὲ καὶ τὴν 
ϑλιψιν τὴν συμβαινουσιν (ποδεικνυντας -Ὁ τὰ ἀγὐάϑα τοῦ κυρίου εδεξαμεθϑα τὰ κακὰ 
ου δεξομεϑα (10}0 3,10): 

80. πρὸς ψυχῆς λογισμον πρὸς τους κατὰ σίρχα συγγένεις ἀπελϑουσῆς παὶ τὴν 
τραπεξν μεστην παντοιῶν ἐδεσματῶν ευρουσὴς - ὀ ἀναστηϑι πορευου ὁτι οὐκ εὅτι 
σοι αὐτῇ ἀναπιυσις (ΔΙ ΙΟΠα, Ὁ, 0). 

38. 
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480 Ἅ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΝΗΟ, 

Ἄῶρω. τβὸ τ μλαὶ ὧ «ὠρορϑ ἰοβν 13 )οὐδο.... μμαϑὸ ὧν "Μὲ. οἹοῦο τρνο 

ὦ Θὸ (ροῦν. καβιᾶλοο ᾿ϑαῤ... ἰοοι μον ον θυ : ββροαζυ τὸς ογόροδον ἐδ καθὸ 
Ιραα ἱμομὰ. τῦϑκοοο :κ.5 .π νο [5 4 λαντν. «ρῶν. ὦ ὁ Πα αν 'ξϑου 

30. Μὲ} γ ’αθ. ἰδϑάθο Ἄσιον, ὡϑο δ ἰμβοο ἔμρθο δ οεβλνο τἰμομ λθασο 
ῶδο. βαϑ) βαυῶςς μοὶ τς Δ ὁ ἰδ μοο βαϑ, βαλδον μϑϑϑ οἷν. βοο 

ἐκϑαια ῥθτ ὕἤα ὠσνγ δ λοι «ὠσὰν ἐλ ὡς, σέο }" Θοῖο «»)ρνοῖν 

Θλοομξο δ. μμο κοι τ8ο : μιϑολ! ὡο.ὠϑαλι ἐΐ οὐδιθ δογ οὐοοΐν μο κολαῖ. δα χν ο 
δα. ιδωοδδογ λϑῦνο : 3. ἰξ30) -Ξ5 ὁγ5ο ΝΟ] Ϊ μα.» Βοοι δδΣ το 9] 

νὴ λόμος 5 [90 ὩΘ ον.» ὁ ὡν510 «ὐὐδαπροο Οὐδ μο ὠτρρ οὐ ταν» 

ἰανν δ. μμὸ ταὶς μὸ ψδαϑο κλον ἐν εὐνοΐ ὡο τἰροα θ αΝδι θοῦ ΔΘ. ν ἕαυλοῦ! 
39" δο οὶ τρῶς θιϑ ομϑ μοῦ ἰλμαςς οο ἰμαδνμοο ἔρος ον ἰυρα οοβν θῶ ο ῥθοσα ῥιοοὶ μοϑο) 

ΩΝ ὠοῦμοο «λ ΡΝ μο ἴω αὶ λοι καςς ἰμ. μοΐαο ῥὁθο [κ9.9 δον 

βαλῶνγ ἰδ ϑμὸ οἷν. Ια ϑοο 5) βα9» ἄβιδον. οβο εν ον ὧδ ας ς ψϑολ πιο 

λυ ἰοοι Νοὶν τ ναδοῦ» μι βν.9}} ἐξϑγδϑο βο τλομ, μδϑ ρῶν ον κϑ. Μ᾽ :.ὸδ μβμδσοο 
βὼ Ἀλοο μμ., Σς μϑνομο Θ᾽ ἰοοὶ καλοί; ἦμος, Δ μ. μοίο ὅν ϑιούβυο 

μα} ὧς Δ ο, μον. οὔϑα, νονβοςς οὐ Ιω. «ι ο μὲ)’. Ὅδοο 

μα ίο. ἐθϑδδς ἔνθ ἠκθ δ «δι οἱ» ἐδ ἐν ἰἰακαο λακα ἱμυῖο οἰδιλβοὶ, λμδο, μον. 

30 ΠΝ αν ῥοο. οἶξραν. ροδα, οὐἱ μοαο οὐἱ ϑθααο ορβα. Ἀϑ. γαϑς βοοὶ δα ἰμὺν 
ΔΕ ὦ ΜΝ (ϑοιμρας ϑθοδο ουο φθαν ἰϑομϑὶ ἰμ ϑα, ἔμρονν, οϑοδναῦ 

«θοῦ. ἰοο ϑομὸ «ιϑούνοανι. οἷς ἰοο Θιρα. ὅμιοο,, ῥϑαλου ΕΟ ΤῸ ὧθ ὐοο ιϑοῖβ5 

μ᾽ φαβαὶν ββθ τῖβρου μϑιϑρ θυ Ἄβιοον. αϑο τδϑοῦ αι σοἱ οι μα .}) 
τῦοϑϑ  τϑ39ῦ] »)9 {μοϑ οἱ δ ἔραν τἰ μι ρραὺς, οὐ οδαϑὶ δα σοὶ ἡβλοαυ 
Δαο μος δ. «9 θα Ἄξιον. μὸ -θϑ οὐ μῦο ΟΟᾺΝ, οϑϑῆο 

«ϑι 1 ὁ ἴμῳςϑυ ἰωρδὶ μοοΐγο νοβαϑ δαβϑο :᾿μιρϑὶ αν ἰδῶ ᾿Ῥδάϑς 

τϑρλϑιλο δαθν θο) (αϑρς θῶ, 1} Οἱ . ὍΝ Αι ἰροο. (οϑνοΝν μθὸῦ (οϑαϑῦν. 
4 ἰμαιοοο :λοῦρ 5 λαϑιρθ ἱμιρο» βαθὺν βοῦς. ὑλθο ἰδ ρθικοο ὁ οὶ ἰμο, μα ϑ δ ῥνο 

μᾶς μϑαλον . υὐοὶ ἰμδο μαλο .ὁς μὸν οὶ ϑὶ υυᾶθϑγ μος ον βαλῶ; οἷν. 

λδδϑ» ἰδϑιάμιθο ϑ ϑαὰ. τιίϑο βοαδι» αῦνςς “οἱ ὡο. οἷα. φλλβαϑοῦ οὐοΐ αὐ [5.50 

:ἰξαϑὶ «οοῦνο τς ςοϑ ον μὸν, 1» νοὶ τος, ἈΝ μδατος, ροο οἰρϑιλου ῥοῦ «ὃν 

μον βοῦς [9 ΩΣ ᾿ς ΜῸ σοβνο ἐμοὶ ὦ δ ϑκιροο κσοΣ μμΐ μὰ. δῇ ο 

λα 5 οἷ οἷς. δὲ) ὼς τα ο δα 9}} κ.5 {{πὰ5.. Μγ9. : οοδἱ απ μᾶς 

Ἀξρος. τὰν ρ55:9 θ᾽ τ ἰκοοὶ ἰδοῦ οἷν. δΝεΐΣ ὡοο «οὖν. Νὰ «οὸ. Δα 

ον Ὁ ον μαϑο ἰδρϑκοο (619 γα ας οοὶ οὔνο ἰδοὰς ἡ Βα μμ9- 

το ϑομάιρο, ἰοοι ἰας » ιοοΐα. ἰοο Νυὶρ βρραδνϑο.. οϑον ἰραιὲ οϑον φυβθμο) 

ἌΤΩ μῥνο}5, μ.βαλον μα νὰ ϑιροςς, ἵν οἷος μέρα ὡὸ οἱ .9.}} οθο) κουςϑ Θοοο : 69) 
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αἀμβωκ. 40, πρὸς λογισμὸν γαστριμαργίας ἡμεραις ξορτὴβ μὲν πολλοὺς κατακλι- 
ψοντας παρὰ τραπεΐξαις λαμπραῖς καὶ ηδομενουξ χαὶ χαίροντας υπογραφονταὰ -ἰ- ἐγῶ 
δὲ ἐν τῶι κυριῶν αγαλλιασομαι χαρησομαι ἐπὶ τῶν ϑέωι τῶν σωτῆρι μου {(Ἰ8080. 8,15). 

ησίμας 41. πρὸς λογισμους υπομιμνησκουταρ ἡμᾶς ἡδονῶν καὶ τραπέξης μεστης 
παντῶν ἀγωϑῶν καὶ ταῦτα ὑπὲρ τὰς τῶν μοναστικὼν ἀρετὰς δοξαξοντας - οὐὰι οἱ 
λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρὸν οἱ τιϑέντες τὸ σκῦτος φῶς καὶ τὸ 
φῶς σχοτὺς οἱ τιϑεντες τὸ γλυχυ πικρὸν καὶ τὸ πιζρὸν γλυχυ (7168. ὅ, 90). 

43, πρὸς λογισμὸν ψυχὴς καμουδσδὴς καὶ ἐγκακουσῆς εν λιμὼν αὐτου ολιγου καὶ 
τυδατος στένου - δώσει χυρίος τμὲν ἄρτον ολιγὸν καὶ υδῶρ ϑλιψεὼς καὶ οὐχετι μὴ 

ἐγγισωσι σοι οἱ πλανωντες σὲ ὁτὲ οἱ οφϑαλμοι σου οψονται τους πλανῶντας σὲ καὶ 
τὰ τὰ σου ἀπουδονται τὴν φῶνὴν τῶν πισῶ σὲ πλανηδαντων (68. 80, ε0). 

ιερέμιας 48, εἰς κυριο»ν πέρι ασϑενειας τοῦ τὲ σωματος μου ὁ ἀπὸ πολλὴς νη- 
στειάρ ἡσϑενησε καὶ δια τῶν χαλεπῶν ἀναστροφῶν ελεπτωϑὴ καὶ τῆς ψυχῆς μου, ἡ 
πονηροὺς πουρνεμίρ λυγισμους ἐμεστωθη -Ὁ μνησθητι κυριε μον καὶ ἐπισχεψαι μὲ καὶ 
αϑωιωσον ἀπὸ τῶν καταδιωκοντῶν μὲ χαὶ μὴ ἐν τὴι μαχροϑυμίίαι σου ἀπορριψον μὲ 
καὶ γνῶϑε ὡς ἔλαβον περι ὅου ονειδιόμον ὑπὸ τῶν αϑετουντῶν τὸν λογὸν δου 
(όσα. 1, τ5 ἢ... 

39 
ΠῚ 

44. εἰς κυριον περι δαίμονος τὸν τε στομάχον καὶ παντὰ τὰ τοῦ σώματος αρϑρὰ ὁς 
χαταψύυχοντος καὶ πολλὴν ἀασϑενειαν [ εἰς τὸ σῶμα ἡμῶν ἐμβαλλοντος ὠσπερ ἀπὸ λιμου 39 
καὶ νοσου ἐκτενουξ -- ιδὲ κυριξ οτι ϑλιβομαι ἡ κοιλιὰ μου δταραχϑὴ καὶ ἡ καρδιῳ 
μου ἐστράφη ἐν ἐμοι (ΤΉ σοι, 1, 50). 

δανιηλ. 48, πρὸς ψυχγην οὐκ ἀρκουμένὴην εδώδηι αρτοῦ καὶ ποτῶν υὖατος αλλὰ 
παρα ταῦτα επιξητυυσίτν λάχανα χαὶ οὐ μνημυνευουσαν ἅϑδλιψεῶς τῶν σπερμᾶτωῶν α 
“Ιανιηλ καὶ ον μετ' αὐτοῦ ἑταίρον εφᾶγον - καὶ εἰπὲν “1χνιηλ πρὸς “μενσχρ ον κα- 
τεστησὲεν ὁ ἀρχιευνοῦχος ἔπι «1. χαὰὶ ἀνα χαὶϊ ξαριχι καὶ Δ] σαὴηλ πειρασὸν δὴ 

τους παιδὰς σου δέκα ἡμξρὰς καὶ δοτωσαν ἡμιν σπεριατα φαγεῖν καὶ υδωρ πίειν κιὰι 
οψεν ειδεαν ἡμῶν καὶ εἰὗξεων τῶν παιδαρίων τῶν δσϑιοντῶν τράπεζαν τῶν βασιλεων 
παι τς τὲν ιδηις ποιησὸν μετα τῶν παιδὼν σου. καὶ εἰσηκουσεν ὐτῶν | κὰν ἐπειθσεν 

αὐτοὺς δεκὰ ἡμέρας καὶ μετα τὸ τέλὸς τῶν δέκα ἡμέρων ιδὲ τὰ προσωπα αὐτῶν καλα 
κι τὴν σαρχα αὐτῶν ἰσχυρὰν καὶ παχειαν ὑπὲρ πᾶντα τὰ παιδαριὰ τὰ εὄϑιοντα τὴν 
τραπεξαν του βασιλεῶς καὶ “μενόαρ ἀνηϊθειτὸ τὸ δειπνον αὐτῶν καὶ εδιδου αὐὔτοις 
σπερμάτα (Ὁ δη. 1, 1ιτιο). 

ματϑαι. 46. πρὸς ψυχὴν καιρῶν μαχῆς ὁπλὸον ἰσχυρὸν ευρειὶν ἐπιξητουσαν -"- τότε 
ἸΙησουν τὸ πνευμὰ δχβαλλει. εἰς τὴν ἔρημον πειρασϑηναι ὑπὸ του διωαβολου" καὶ νη- 
στευσας ἡμέρας μἱὶ καὶ μι νυχτὰς πὉστερον ἐπείνασεν (Νῖύ, 4, 17). 

ΑΥ. πρὸς λογισμους περι τροφὴς τὲ καὶ ενδυματος μεριμνῶντας αὐτιαι (Ξ-- προ- 
φασει) ξενοφιλιας καὶ αἰτίαν νοσῶν καὶ οδυνῶν μαχρῶν τοῦ σώματος -Ὁ μὴ μερι- 

υβ 

μναιτε τὴν ψυχὴν πὕὉμῶν τι φάγητε μηδὲ τῶι σώματι ὑμῶν τι ἐνδυσησϑὲ διοτι ͵] ἡ ψυχὴ 40" 

πλειον εὅτι τῆς τροφὴης ({Π|. 00, 5). 
48. προς ψυχην γαστριμαάργιαι προρδεδεμενην τὲ καὶ οτι ἐν ἀναπαύσει (--- τρυ- 

φηιν) του σώματος καὶ ἡδοναὶ τρέχει ἢ ξωης οὗος οἰομενὴν “Ὁ στενὴ καὶ τεϑλιμμενὴ 
ἢ οὗος ἡ ἀπαγουσὰ εἰς τὴν ξωην χαὶ ολιγοι ξισιν οὐ ευρισχοντὲς αὐτὴν (ἈΠ, 7, 12). 

λουκας. 48. πρὸς λογισμὸν κωλυνοντὰ ἡμὰς τοῦ μὴ μεταδιδοναι τῆς τὲ τροφῆς 
ἡμῶν καὶ τῶν ευδυματῶν τοῖς πτώχοις ὡς οὐκ ξξαρχουντῶν ἡμὺν καὶ αὐτοῖς τῶν πα- 
ροντῶν καὶ ὡς δὴ ἔστιν αλλος ἀσϑενεστερος καὶ ἐνδεεότερος τουτου καὶ αὐτῶι προ- 
σηκχει ἡμᾶς δουναι καὶ οὐ τουτῶν οὗὐτὸς γάρ οχνῆρος εὔτι χαὶ ἀνεὺ κοποῦ φαγεῖν 
καὶ, ἐνδυεσθαι ἐπιξητει -Ἐ ὁ ἔχων ὅυο χιτωνᾶς μεταιδοτῶ τῶι μὴ ἔχοντι καὶ ὁ ἔχὼῶν 
βοωμώτα οὁμοιῶς ποιειτῶ (1,6. 8, 11). 

πράξεις. 0, πρὸς ψυχὴν τὰ ἐπιθυμητὰ φιλουσαν τὲ καὶ αὐτὴν μονὴν τροφὴν 
 χαν ἐνδυματὰ συναγουδαν -- πίντες δὲ οἱ πιστευδαντες σαν ἐπὶ τὸ ὗὐτὸ καὶ εἰχὸν 4“ο" 
ἀπαντα κοινὰ χαὶ. τὰ ἀτημᾶτὰ κὐτῶν επιπραῦκον καὶ διεμεριξον πασι καϑοτιε ὧν τις 
χρειῶν εἰχὲν (δοῦ. Ὡ, 44 1.). 

Αὐμμμά!απροι ἃ, Κα, 6.65, ἃ, γ7155. σὰ δεύίαροι, Ρ]1"].-1ἴ3ι, ΚΙ, Ν, Ἐ, Βαπὰ 18, », υ] 



482 Ὑ. ἘΠΑΝΚΙΝΒΕΠΝΕ, 

ἰοῦ σῦς, ὅσος, ὡς μὸ ἰἰὰς οο μῥνοο το μρὅο βοῶν 9 ὡ ὁ 

9 9.) ὥς κα. 6.555) ἰδα ὅλο αρον, Ὡς. βοοονῦν ἱβες ἰ ὁο μα 

τἴτθο ἰδοιάνο ἄβιϑος. τὸ ἰδοὰς ὃς ἀομοσθν αθ ! «Ὁ. μνμοοο βοβο ρὰρ 
ἰβορο ἴδες ἐ ὡο ΟΝαοὶ οοι ἴον ομξοῦ οον. ὁ ἰομν ᾿ς 69 Ὅλος ἱμϑδαν τς 
αὐ ὁ ΜΆ ΝΆΞΟΝ ὁ κ᾽ μϑοῦ ἰΣ1θν ἰκϑιϑν ἰδιϑι λα ἀθιϑοδς, ..9 λαϑΣ 

40" κα ἐ ον - κὦ» ΟΣ [Χ5 ὥρουν . ομαθΣ μ- Ῥω ρ ἐδ .9.»- μας ὧν ας 

οο; διάκο βου. τορ ᾿μυϑαοΣ οἱἶϑὲΣ μι ἰῷ ϑμο μ μ.9 δου» 
Ῥωωῶδϑ ὑμιϑν ολδδυνας, ὀΐο, «ὦ δ σϑο ΠῚ μων δ ς Ὁ 

ΚϑΉΜο υκλ κοορϑδοο }} Μὲ Οὐ οννοΝδον κὰν μουν οο ἢ Μὲ κὸν τλλλο ον 
τϑυθα λααοΣ ολοδο ϑιλδθο υ καυεϑὶ ἢ 1 τς μϑαιροθο . κκοϑδαῖο Κ᾿ Ηἱ 
το Ῥνο ἱμρ ϑά ἄβρος. οὐ Μὰ 95 κα ϑοΣ ποιοῦν . ἔνε ϑ 5 

ν "μοὶ Νορνιῥοο τ μκαιοςς, οἷν ἐπϑν ββάϑυο τβαι {γο ἰγϑιϑγο βϑϑα λιοοἱ; 15}5 

“οὐὐᾳβοοα, αι ραν ὦ κα, ἔων ας ὧν Μ΄ ὄϑο μὲπ τς τϑῦ5 κϑὶ. 

δὼ ὅς τ ὁ ὧξϑ οὔ οο ονδϑΣ δυοὶ τ τοῦ; θᾶ σο 

Ῥϑϑος ββααϑῷ μοὶ κϑλο γ ἰδαθος ἰοῖδν ὡν μας ὡς ΜΜὶ ΜΓ} θμαρο 915. μοὶ 
δῷ ὁθὸ -μαροῦν, τ θλνϑο :ἰβολλαυμο τ 5 ἰμδϑον ἰδϑιδλθο ποὺς ὧν 

ἰμιφο ὡϑν υοἱ [9 . ἐβανμο ον χεὶ ᾿ ὁ κβομν ρρο ἊΣ. ὡς ἰοῦλϑοο ᾿ς. μμμ55 ἰγο) 

'μῳ δια πον. «ὦ. ΣΝ 901] ὁμαας [πὸ {39 ἰοήδν χουν μωω ἕκῳς 96. Ιβοομῶ 

σον» ὡς αλαθλοο [βοὸς δὸ σῷ «ϑϑομ» τ μούαθ ὁ» ἰδνϑ.οἹ. [βιὸς 9 

ἀλεἌβροας. τλλραϑὶν ἰδες ἐδ ̓  δὼ, σοὺ οὐ οὶ μὲ ομμον Μοὶ ὁ. ο 

ΔΝ ου5) ως οο ἰμδλὶθ οὐ ϑμοοι }} ὁ δι. βοαυσ ἰβαὼν 3 μ555 δυο 

έθολσο ἰδ νβο βαομας ᾿ὥϑαϑῦ Ἀ5. αδθοο. μυοῦθ ὡὐϑολ Μ᾽ «16 {6 οϑοὶ 

ἰδϑιυλθο ἄβιϑον. μοο " μρακθδνθ. ἑἰξες ἐ ὁ (αοιαθ 5 μον. τΉΔ5) (οδ σοι ᾿υοῖν 

οι αὶ ῥο [19ἱ :ἰλμϑ κοῦ οἷς. καοὶν 5..." μιν να θ δοὴ τκαϑῶν, ςε53.5.) 

μευΐ δὸ ἔομδο μιϑιυῦ [53 βα ἐο «ϑομδοὶ μδαῦ ὦ. δ λο τ ρο ἌΞ οἱ» οσνϑ ἐ}}. 

ἰλαν. 5. κϑυδδϑϑ Μὲ αϑι μ᾿ Ῥηβου - δὴ μοι μοι ὁ οία ϑαιθο 5015} οἷα. ς οὐϑδδ ΟΣ 

ἰδ αλϑο τ εϑιοαν, Θ.ο0 ἰοδὰ ᾿ μοὶ τι υδο αοιΐδα, ἰδ ονϑο ἰδ θα οδϑο ἰδασθο 

“ἰὴ Άϑι θα μυΐ ὡὸν ἰδασιυ ἐγ λοπιθ οὐ ὼς μβοο βαλῶ, βμόθαο μϑι9 ὃς βογοὺ 

βαλαδαβν μὲ ἱμο βου κϑαϑ οἱ βϑιος οἱ μἡὶ αὐμο βόδι αϑο ἂαῷ ὦ Μ 

με. ρου ἰϑάοο ϑοοῦ. τς οο. μου ον» δόλο ἰξες ἐ ὼο ὡς λαθοΣ 

ὥϑλο οἱ τα λῶν ὡὸ μοδοο ἄβι ον» ἰδοὺ ᾿ς λόσαθθοο ρῦσ ωῶὰϑῦ 

το λα οΝίοοο μῶμος σξουθος, μια ιϑοοιῖος αὐλϑυλλο Οὐδ. «μοὶ 

Βαϑρ ϑ τον ομβο «ον σοιο τ ϑροοΣ μαι ιὅ 30.5.15 «ὐϑ οοοιο ον ρα 

Ἄβοοας, μος τ μονονιοοῖν οὗλιν ἰνρς ἐ 5. μϑανοο οδώοο ἢ αἱ Ὅσιος, μὲ τοὺς 
4ινα 9 ̓  9 ἢ οἱ εἰ θϑοῦο βαλῶ ον ᾿ς. ὅλο. β ὐϑος ὃ. μον 5.) 

ἰλαν κκλιον ἔρον οὶ μκον ἐρροὶν ἰδιθι καθὸ δ θαι. τοὶ το τρταδο ἱπμς ἢ δ ἐὥοδδ 
ἼαῶΩ αὶ κρο ἰαθδο ἐξ θαι, οἷν φρϑαῖο κλϑ 5. μα οἱ χιθο τ κέλῶν ὑταςῆοο 
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1. πρὸς ψυχην ἐγκακουσαν εν τὴν ὕλιψει ἀπὸ ἐγκρατείας αρτοῦυ τὲ καὶ υδαάτος 
αὐτὴν συμβαινουσὴν - δια πολλῶν ϑλιψεῶν δει ἡμᾶς εισελθϑειν εἰς τὴν βασιλειαν του 

ϑεου (δοῦ, 14, 5). 
αποστολορ. π. ρῶμ. Ὅϑ, πρὸς λογισμους ολιγὸν τοῦ σώματος εἐπιμελεισθαν δι 

εδεσματων καὶ πότου ἰναπειθοντας ἡμὰς - τῆς σάρκος ὑμῶν προνοῶν μὴ ποιεισϑὲ 

εἰς ἐπιϑυμιας (Βὔπι. 18, 4]. 

ὅ8. πρὸς λογισμους προτρεπονταὰς ἡμὰς ἐν ολιγωι δελεασματι, λαχανῶν παρα- 
χληϑηναι -Ῥ ὁ ασϑένων λαχώνα εἐσϑιει (Τυδπι. 14,3). 

κορινϑ, α, 84, πρὸς διαλογισμον χαιρῶν τῶν χαρπῶν ἐμβαλλοντα εἰς ἡμᾶς επι- 
ἅυμιαν εδεσμύτον τῶν νεῶν -- πὰς [ὁ αγωνιξομενος πανταὰ ἐγκρατευεξται τ᾿να λάβηι 4οὐ“ 
φϑαρτον στεφανον, ἡμξις δὲ τρέχομὲν τινα λαβωμὲν στεφανον ἀφϑαρτον (1 ΟὐΣ, 9, 25). 

κορινϑ, β. Ὀῦ. πρὸς λογισμους εν ἡμῖν γενομένου αἰτίαι μεγάλης ἐνδείας καὶ 
καὶ ολιγὸν τὸ τὴς ψυχὴ κράτος ἀναλυοντὰς -- ἐν παντὶ ϑλιβομενοι αλλ᾽ οὐυ στενο- 
χωρουμένοι, ἀπορουμένοι αλλ οὐκ εξαπορουμένοι, διωκόμενον αλλ'΄ οὐχ ἐγκαταλειπο- 
μᾶνοι κτλ. (Του. 4, ε-τἢ). 

ὅθ. πρὸς λογισμὸν διαγραφοντα πρὸ οὀφϑαλμῶν ἡμῶν αλγὸος στομάχου καὶ ἡπατος 
χαὶ νεφρῶν καὶ ἐμφυσημα ομφαλου καταληπτικον -ἙΞ διὸ οὐχ ἐγκακουμὲν αλλ εἰ. καὶ 
ὁ εξω ἡμῶν ανϑρῶπος διαφρϑειρέται αλλ᾽ ο ἐσ ἡμῶν αἀναχαινούται ἡμέραι 1 καὶ ἡμέραι οὐδ 
(ΠῚ ον. 4, 10). 

7. πρὸς λογισμοὺς εγγιγνομξνους δν ἡμῖν οτὰν καὶ ολιγον διαιρϑειρηται παν 
τὸ σῶμα ἡμῶν -Ὁ οἰδάμὲεν γὰρ τι ξὰν ἢ ἐπιγεξιος ἡμῶν οἰκία κτλ, (11 Οὐδν, ὕ, 1). 

ὅδ. προ λογισμον ελεοῦ ἐν ἡμῖν ξγείροντὰ καὶ δουναι τοῖς πτωχοιβ ἡμᾶς ἀνὰ- 
αειϑοντὰς μετὰ δὲ μῦς καταλυπουντα καὶ ϑλιβοντὰα πεοι ὧν διδομὲεν - μὴ εκ λυπὴς 
ἢ εἕ αναγχηθ, ἰλᾶρον γὰρ δότὴν ἀγαπαι ὁ ϑεὸς (11 (τ. 9,1) καὶ ὁ ελεῶν πτῶχον 
ευλογηϑήσεται (Πα ]οῦξο, δὰ τον. 39, 8), 

ὅ9, πρὸς λυγισμον διαγραφοντα εν ἡμῖν δεινὴν ἀασϑενειαν εκ νοσῶν τῶν εν 
ἡμὺν απὸ τὴς νηστείας γενηδομενῶν παι αναπειϑοντα ἡμὰς ολιγὸν ἐψήμα φαγειν -Ἑ 
οτὰαν ασϑενω τοτὲ δυνατος εἰμι (Π1 Οὐν, 12, 10). 

εφεῦ. θ0, [ πρὸς λογισμὸν ξητουντὰ πλησμονὴν οἱνου ἡμδραιν ξορτὴς τ μὴ μεϑυ- αι" 
σκεόϑε οἱνῶι ἐν ὧἱ ἔστιν ασώτια κτλ. (}}ν. ὕ, 16 1.), 

φιλιππ. 01. πρὸς λογιόμους ποιουντὰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ ξργασιὰς χειρῶν μὴ 
ἐπιξητειν τὴν τροφὴν συνάγειν μηδὲ παρα τῶν αὐτὴς συγγενῶν ἀναπεισάγηναι λαβειν 
τι ὡς δὴ πενητῶν οντῶν ἢ μᾶκρον αὐτῆς ἀποντῶν, πάρα δὲ αλλὼν συμβουλευοντιις 

αὐτηϊ ἐμπληδαν τὴν αὐτὴς ἔνδειαν - ὁ κυρίος ἐγγυς μηδὲν μεριμνατε κτλ. (ῬΊ]. 4, 5--). 

02. προς λογισμὸν | λιμὸν μοι χαὶ ὅπανι» αρτῶν μαντευοντα τὲ καὶ τὴς αἰσχυνὴς αι" 
μεριμναν μὲ ποιοιτὰ ὧρ παρα αλλ» χαριν ληψόμενον - εν πᾶντι κίὰὶ εν παᾶδι 
μεμυημαι καὶ χορταξεσθαι καὶ πεινᾶν, πώντα ἰσχυῶ ἐν τῶι ἐνδυναμουντι μὲ Χριστωι 

(ΡΙΗ]. 4,.1..1.. 
ϑεσσαλον. α. 08. πρὸς λογισμὸν ἡμὰς χειρεργασιας αἀποσπῶντα τὲ χὰ ανεπει- 

ϑοντα τὰ δεονταα παρ᾽ αλλὼν ληψεσθκι προσδοκαν - ὀ παραχαλουμὲν δὲ ὑμᾶς αδελφοι 
περισσευειν μαλλὸν καὶ φιλοτιμεισϑαι ἡσυχαξειν καὶ πρασσειν κτλ, (1 'Π]11688. 4, τὺ Ὁ.), 

ϑεσσαῖ. β. θ4. προς διάνοιαν κωλυουσαν ἡμὰς 1 μὴ εργαξεσϑαι τὰϊιο χερσι καὶ αιὐὰ 
ἡμᾶς φαγεῖν αρτον εἰ πλησμονὴν ϑλιβουσὼν - εἰ τις οὐχ ξργαάξεται μηδὲ εσϑιετῶ 
(11 ΤῊ658. 3,10). 

εβο. θῦ. πρὸς λογισμὸν λεγοντὰ οτι ὄκληρα ἡ ἀναστρυφὴ τὴς μοναστικὴς καὶ 
συπξροόγχος, δια ϑλιψεῶς τὸ τε σῶμα ἡμῶν κακῶς ἀπολλυουσα κι τὴν ψυχὴν οὐυδὲν 

ὠφελουσα - πασὰ μεν παιδιαὶ προᾷ μὲν τὸ πᾶρον ττλ. (Ώ6}}ν». 12, 11}. 

06. σρος διαλογισμον τη ἐδωδὴι χεχηνοταὰ τὲ χαὶ τὴς τῶν πτῶχῶν ελεημοσυνὴς 
018 



454 ν΄. ἘΠΑΝΚΕΈΝΒΕΠΟ, 

μ5) δ). ῥὸ οἰδα ῃϑη) οὶ Μὲ - ον ἰβομον» ὃς υδμο "μοὶ «οὐδὸς ἰμογο 5 

μοϑ Ἄδροα. οοο [1α9}5. .οομδιθο ἔωτο ΟΡ ΟΣ Βαλα [519 ἰΙβομ 

ϑιοδναῖγ οϑόι ΜΠ το μαροῦ Ὧι) ἰλαλδαμο ὁ Βοομοο εἶδον αϑίβαθ ἐἰ κθοΣ 

κῶο ὥρα ἶδα ἐν ἰδϑο οι ἰδτς ἱ ὼο οἰοθν ἢ" «οἱ ἐθα μαβγ Ὡς κφὥνοιθ οὐδῷ ἰρ359 
“τί ραω ἰδῶ ὡς. [ϑλϑο τ .ϑ. 8. μοιΐα.5 {|γο. βδῦσα Λοοὶγ 15}5 "νη ἰδβιαλθο βυϑον. 

δ ὡσαι δα κοι οἷν. ὐϑὶ οἷμς ἐ μῶν τιθα  ς αν ομεραθο ὃ. μυμο ς9 

δ λο δὰ σον δ μα ΜΓ} Οἶδα} ἢ 9οῖ. σα 550 Νω}.57 ΨΑΞ ὁ τ νοι 

ἰδ θοῦ. ὦ τῶ, ϑαρϑν ἰδμς ἰ φοὸ .μικοδὶ φαϑοιῦα.9 ΝΟ ἦυϑῦσα διοοὶ 

μοι βοόδδογ οἰδϑαυῦγ οὐ ον ΡΒ τ ϑαυ,δαονο μβόοος. 0. τς, ςυθ 0) 

ἰοβν " ̓πιϑῶνσϑος μοὶ ἰδοδονος, (λα ἰοσομν ἰϑῳ: ὥαϑοι μοὶ. ἰωδν λοδς οἱ μασϑαθ 
ὦ μοοι ΝΣ νμραϑ ϑο μμκϑυν ἰββκοον ἰδ βροῦν, τῤοο ἔκυυσ.ῦ ες ἐο ἰοοι 

ον 51} [6.5] οϑϑ γϑιο . βσδος, οἷς 5) ἰϑῆδν ὼὸ μον Νὰ 9 μας }} οοιοσςδαθο 

μαάσ δας ἰἰα9) τς ϑόομν τοδν ἰλλλαλο αα, (βὸ θ᾽ σοῖϑ δ βοθα,ο "μ᾿Ἄ͵ἼἽος 

Ἄϑροα. ἰ μοϑο ὦ :[16..}») πλοῦ ἄβοου. ἰμβοβο. βομο 1αϑὸν ἰϑων) 

ϑροα. α' σίϑω» οὐδαξς 4 Δ τἰρπς ΕΜ ὡπϑν ἔμ ἰλα)» ἰδ αλαθο 

σοῦ, μκθρῦθο :ςϑ καςς λα» ἰμςς ὁ Μακθλ» ὡο .9 μμόϑιν [α...957 ἰδϑιαλθο 

ϑϑααϑο αἱ ὁ δας, οὔλ9 "οὶ δ οὐ τοβοθο ϑαν Ῥρο Ὡδ. ἰκροῦ τῶν ρος 

ααϑσσσος κα ἰο νόος. ἰκροὶ νας μὲ μου; βρο Ἂς τον ιο τος ὍΔ] 

μιαϑο μηῺε9 ὅλο ὑ Ὅλο μϑονοὶ ἊΣ. δυο ᾿ς γρορο ωοβοο Ὁ} δ ῥοο 

λό θνα ἔμαθον τοῖν ἰμοον ἰδακλοο δαιρονι ς τῶ ϑομυνο μοαβ., Ἀ5. μαῦο 

ἰοον 5 «ἰμν μὰ γμθορο ἐὸ οὐἱ ϑομυΐ Π ὁ μα» μμ5 βᾶαυ ομθο κμοῷ» 

βονδος γῦθρο ῥὸ οὐἱ ϑορυΐ δ ο υνασ μὲ .ἷμπ 'ακν ρόαι ἰφεροῖο ἴθ Β5.}᾿ 

μαι  βκααο χὰ. ν τί μοὶ ἰκανν» ὡ ἰδοιαλλθο θοὸς ν τιϑορουϑὶ 19 ΘΝ) 

8. τἰοῦ" μοὶ ομλο 9» ἰνδθοο : {1 ὰ..}}} σον ῷ ια.9 Ῥοδβοῦο 

[α.η.7 ἰνδαθο β οαν. οἱ μῶν. μααϑ Μὰ Ννο λα φεραϑ. ἘΚ. ῥὸ μμαϑ 

οἱ ϑο ἰβοραθ ΘῈ αἰ οἱ Νω; οομὶ "Προ μο οἱ αν ἐ κ᾿. Η}ν τἰμοῖν 

γ᾽ δο ῥῶ ἰμϑιοο ὁ. -οιαψδνἱ ὡς ἐλ ὦ κακὸς μμο μοίο μα 'βᾶολα. 

βαλοδϑον [α.»} ὡὸ ομαϑν μέσ ἰβοξοιμεν ἐβιϑυδϑο Ἐν ἰκαδν ἌΞιροδν, τὸ Ὁ βόθοϑαΣ .«" 

μόο ὐυμρον φοοα . ᾿ Ὀϑιαναῖς Ῥγο ἰμίδοον δὶ μα. βαθι βνοοο μοὶ Μὲ τϑις 

μηροῦ δὶ φὰς ΟΣ τιον ἰοδν μὰς μοὶ; νοΐ (Ὁ ὁ 'πξερλο νὸν δ᾽ .3ο 

ὡο ὁ καμ)» ἰαρῶς. ϑίολν ἰδϑις ἰδ μκΘ μ5ῦ 'ναλο σαν. μα 9ὸ -» 

Ιλαϑα  ϑν κου ραν. ὦ ὡδα. ομρααϑο. υὐοῦν 9 οιογαλῦνον οὗν ο. ωΣ νοῦδα μμο 

»Ξϑ μοὶ! 1 Ὁ οοι α 5) ΩΣ ἱμκοο οραθ κ9 τἰλα» 'άα ὁο μωἼτδαν μμλϑο 

“""ῇμωνα μβο γαλον Κβο μοὶ «ον, ΜΠ ν οβνλλο μὲ ἐμο μιϑυΐο μον βαϑ οοὶ μα) 

τκακὴν νᾶσον ἰβλδοον μάθω ἰδοιαλοο θροῦς, ᾧ μῆμο ἰϑοβνθανο ον ον 
τϑϑϑιο ἰμρα 5. κΑλθο : θα λο [τον 15 αν. )»γ} Ὁ αν. οἷ. σνϑϑοο 

πον καθὸ Ὅς ὀμδαι ζίςκϑο ΘΟ] οὔνο :ἰςπιϑιᾶλο ἰκαϑῦ κῶν οἱ ὁο τ δος «8599 
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ἀμελουντις - τῆς δὲ εὐποιιας καὶ χοινῶνιαξ μὴ ἐπιλανθανεσϑε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις 
ευαρεστειται ὁ ϑεος (ΗΠ ουν. 18,10). 

τιμοϑ. ὦ 7. πρὸς λογισμὸν ἀνεὺ αλγοὺυς στομάχου Ι καὶ δεινῶν νοσῶν ἡμῖν αὖ 

οὐνον πίεξιν συμβουλευοντὰ ὈὉἡπομιμνησκοντὰ δὲ ἡμᾶς τὴν του μακαρίου ἀποστόλου ἐν- 
τολὴν Τιμοϑεωι ἐν τὴι επιστολὴηι περι τουτοῦυ ἐντελλοντοῦ -- σαυτὸν ἀγνὸν τήρει 
μήηκετι, υδροποτει κτλ. (1 πη. ὅ, »8 ἢ.). 

ιακωβ. 08, πρὸς λογιόμους ἡμᾶς παλιν πρὸς τον κούμον καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
επανατρεποντοας -ἙὉ οὐκ οἴδατε ὁτι ἢ φιλιὰ του χοῦμου εχϑρα εστι τῶι ϑέωι κτν, 

(98οον. 4,4). 
τῶῶν. 89. προς λογισμὸν οὐὐμενο} τι ἢ νηύτειαο ἘΡΤΟΛλΊ βαρειὰ ξύτιν Ἔ χαν αἱ 

ἐντολαι αὐτοῦ βαρειαι οὐχ εἰσιν πίῶν τὸ γεγεννήμενον δὲ τοῦ ϑεέου κτλ. (1 «0}.. ὅ, 5 [.). 

Ι εὐλογητὸς ὁ χυριος ἡμῶν 1. Χ, ος ἐδῶκεν ἡμὶν τὴν νικὴν κατὰ τῶν 4" 
λογιόμων τοῦ διαιμονοᾷ τὴς γαστριμαργίας, 

«Ἱογὸς δευτερος" πρὺῷ τοὺς λυγιόμους τὴς πορνέξιίς. 

εξοῦ. 1. πρὸς λογιόμον πορνξιὰς ἐν τὴν διανοίαι μου γυναῖκα ὈὉπαυνῦρον φαντι- 
ξοντα -- οὐκ επιϑυμηδεις τὴν γυναῖκα του πλήσιον σου (Θχοΐ. 2), ν1). 

Ὡ, πρὸς λογιόμον λυπὴς ἐγγιγνομένης ἐν ἡμῖν ἀπὸ τῶν πολλὸν πορνεξιας πειριι- 

σμὼν μιν εἐπιτυγχανοντῶν τὲ καὶ τὴν ἡμῶν ελπιδα αναιρυυντῶν ἐν τῶι λέγειν ἡμῖν 
τι δὴ καλὸν προρδοκατε μέτα παντὰ τὸν πόνον τοῦτον - δα» ἄκυην ἀκουσηις τὴς 
ἑμὴης φωνὴς καὶ ποιησηι8 παντὰῷ οὔκ ὧν ειἰπῷ σοι ἐχϑρευσω τοῖς εχϑροις σου κι 
αντικεισομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι" πορευσεται γκ0 ὁ ἀγγελορ μου ἐνωπιὸον σου καὶ 
εισαξει σὲ προς τὸν «“μορραιϊον χτὰ καὶ ἐχτριψεις [ αὐτου (χοᾶ. 38,99 ἢ). 4133 

8. προς λογιόμον οἰόμενον οτύ μίαν. ὥραν οἱ πονήῆροι πορνείας λογισμοι ἀπὸ 
αὐτου φευγοῦσεν Ἔ οὐχ ἐκβαλῶ αυτουξ, δ᾿ ἐνιὐτῶῦν ἐν τῷ μἢ ὙἘΡη τ ἢ 7} ἔρημὸς 

χαὶ πολλὰ γενηται ἐπὶ δὲ τὰ ϑήρια τὴς γὴης χτὰ (οχοί, 329,59 ἢ). 

4, πρὸς πορνειὰς λογιόμον ὧἢὐ ἢ νεοτὴς οὐδαμῶς τῶν πορνξιις " ἐπιϑυμιῶν 
παυεῦϑαι τὲ καὶ λογισμους αὐτὴς καϑαρυνς τῶν ἥξωιν προυύαγει» δυναται -ἰ-- πὰς ὦ 
παραπορευυμενος εἰξ τῇ» ἐπισκεψι» ἀπὸ εικοσωξτους καὶ ανῷ δώσει τὴν εισφοραν 
κυριῶν (οχοῦ. 90, 14). 

Ὁ. πρὸς πορνείας λογιόμον λέγοντα τι οὐχ ἔνοχος ἢ τεξοτὴς καὶ επιτιμητὴ δἰ 
πορνευει ἡ παῖιν διχκ χαρὰς τοὺς μιαροὺς λογισμους δεχεται -ἰ- καὶ ειπὲν 1 κυριὺς 4:4 

χτλ (οεχοα. 82, 55). 
δευτερον. θ. πρὸς λογιόμον οὐ φιλοτιμουμένον φυλώκην τὴν ψυχὴν τηρεῖν ἀπὸ 

πορνείας ἐν αὐτῶι συνεστωσὴς αλλὰ λέγοντι καὶ πράττοντα ἀνόμιε μετὰ γυναικὸς πρὸ 

οφϑαλμὼν αὐτοῦ φανταζομενης -Ὁ ἀκουσοὸν Ισραηλ καὶ φυλαξαι ποιεῖν κτλ (Ποῦ. ὑ), 3). 

7. πρὸς λυγιόμον ὁι αχαϑαρτου ἐπιϑυμιας τῶῖι πορνείας δαίμονι προσεγγιξειν 

ἐπιξητουντὰ -ἰ- κυριον τὸν ϑέον σου φοβηϑήσην καὶ αὐτῶι μονῶι λατρευσειᾳ χαὶ τῶι 
ὀνόματι αὐτου μὴ! (δα. θ, 13). 

8. πρὸς ψυχὴν ἡμερὰς καὶ νυχτὸς ὉὙπὸ λογισμῶν πορνείας συντριβομένην καὶ 

τὴν τῆς νικῆς αὐτῶν ελπιδαὰ αποβαλλουσαν -ἘΘ μὴ λεγηις εν τὴν διανοίαι σου οτι 

ὅκληρον τὸ εϑνος  τουτὸ χαι πῶς δυνησομαι εξολεϑρευσαι αὐτὸ; ουὅ φοβηϑησηι" 4: 

μνείαν μνησϑησηι ὁσα κτλ (Ἰ)θαύ, 7, 11}. 

8. πρὸς λογιύμον ψυχὴς πορνξιᾶας ἐννοημῶσι ϑλιβομενης α τὸ πονηρὸν πορνεξιὰς 

παϑος διάφοροις εἰδώλοις διαμεριξοντα μικροὺς λογιόμους συνάγει καὶ αναστρείροντα 

νι τουτῶν τῶν λογισμῶν τῶν καταδουλουντῶν προφρκολλάται καὶ αὐτὸν ἔπι τῆς αϑλιες 

ψυχης χρονιξειν ποιὲι -Ὁ καὶ γνῶσηϊ σήμερον οτί κυριορ 0 ὅϑξος σοῦ ουτὸς προπορευεται 

πρὸ προσώπου σου, πυρ καταναλιῦκον γὰρ ἔστι" οὐτος εξολεϑρευσει αὐτοὺς καὶ ουτὸς 



δε 

4850 . ΕΠΑΝΚΈΝΒΈΕΠΟ, 

το γϑοῦ ὁοο. ἰδ ὶ μας, 90) θαν υφϑοςο ἔπος, οο) «οὖν ΕποΣ Ιυϑα, αϑο 

μβο ᾿ς μον οἱ δ. 55 ,αὐ ,ϑοῖο οὐ ϑορυϊο Οφϑοο «οἡἱ ῥαῦδν οοϑιο 

ἐϑϑεθν λιν ϑο κ5 [λ6...}} μοῦ» -«-Κοοὶ εἰδδνιϑίδος,, Ωο ρυούδϑου άσ Ἄβοο. 

43 ρα Μ᾿ οὐν αϑοΣ βοαυδναις αὐλοῦ (ϑοῖν. οϑιοο οι δ ῥϑοο το 4} ὥο 

ΟΜ ῥθο έσρος, θυ ῥλος, οιανϑ μαθαν νοὶ οἱ οἱ τ λολοι μοῦ σρϑϑ.Σ ν-ἰ 

ὦ 5.9 (βἰ ; 9 ἄβρας. μὶ σϑὴῖν μοι υδν ϑομν Πολμνο μ πῶς. 

φλάραδο ὁ μοι ἰανν» ο ἀνοον ἰγ ον μοί δϑου Ῥρθο ΟἹ κὐνϑίνοσνο. : ομϑῦγοι ..595} ἰω.} 

Δ εἶθ ϑϑλϑ ὡς ἀϑνοδῦυν ψύομπαι ἐμραθιθασ ἰϑο) ΠΠο .οοι ἰϑιὴδν οὐορῦνο 

μο τω» αζοοϑ θὰ α,}5 ὡν αϑὰ ἄβιοαν. τῶς : ῤλβϑὰ ὡῷ ολ «ϑοῆν ο 

οὐο; λοι βαρ τ ολον, ὃὸς οἷν, οἱ ἀοογ τἰὰ ὁ ἰάαν κϑοο ἰμβάθαθο βακ αϑο 

ἱμυμον μυϑ Ἄβϑον, τος γέλογο ϑθΣ μιμο [ον ον νο15. ἰρραλοον, μμο χναἷρ Βοου 

“ἢ ο ἰδέλγ ἰμαθθ βνόμο [9 ομθο αἱ μὰν οὗνο 9.7 15: ο τἰλα;} κάθ ο 

᾿αϑὶ μοί οἷα ὁ μϑυλιο ας κῶν. οἱ δ ὰ9 . ἐμοῖο. ὁ. αν 

οὐαδο υδᾶνϑ οοορυΐο ομθο υμο οἷο. εν [6 οομυ μδαῖο κϑιλδθς νοὶ 

δυίολοα, ὡὸ ἰρμροὶ ᾿Ξ καῤ ἰοοιο κῶν, οοδυο οἰδδναλς ὐϑιομοοίο. ϑια ναὸν 

᾿ϑ»γὐὴο ἰοῦ» ἰδϑαάρον. οἱμοίο τόδ μον αν μμὸ) ομϑο 

ὡϑαϑ ων ϑιίο ξο δα δ" ἰο υβαϑ τὸν αν τοῖν. στο λα ςοοβο ομὴο 

ἰμυδδον τἰλαν θα ἰωων ἄρον. ομ νεούαθο δ ρον δ ῤλο ὐαϑρ5ϑ ΝΣ 

“3 Ὁ {δ ἐ οναχαϑῖϑ μα ϑινς οἵρα. ὐδαὶ [9 ΠΝ ᾿αλο θ μα ἰσμὰκο 5 ὧς. 

οὐ!οὶ [ιϑιϑο οι Δ αμῶϑ ἰλϑιῦροςν βκλκθ ἀναδα ἰομβθο θα ἔρβαςς ᾿δὰο 

:ϑοαα. ἀκ) ἰπιασλαθ ἔρος οο εἰδϑα ς ἰδ ὁ δὸ ον Δ) μϑιφ ἕν μα ἄβοο. ὦ 

δ τς βαωο ὡς βαοί αὐ λον ΡῈ ον. ιϑμοίο ἡ μωυ ἈωΜοΣ οοϑ 

ἐἰυϑουν αϑλαος δὰ5. ολθαδ» βου, ἰβακο αϑὸς καὶ ἰγομθ. υϑάβαδ. κὰκ ϑοΐν. μοίο 

ἰβν αων ἰωων δοοα. ἐμ τλοδοϑ ἔθου μοα οὐ. δι, ἱροῦ ϑιραϑνο 

«ορβὶν οι ᾿ς Δ μμὸ ὼς, ὰ, τ λαθαν Θικοο Ἄδα ᾶαυ τϑὴ 

43. }ἰαυγ ὦ τμρῦδο οὔνυ ὁθ υδονν οἷς ἰξβιρον ΑΘ. ἈΞ οοῖς ταν ΣΟΥ ΩΣ ἐθιϑο ἐο 

ὼ οὗν υοἱ αὖλό. 5:9 μας. ἐγ. γ μαΐαϑ ἰἴϑομ δ μὰ οὶ Ὁ (.α..»} 

ἰβάου Ἀδ. μμὸ λον «ἀ. .αϑ μοὺς, μοΣς, ῥϑομο ἰϑραο ἰοοὶ ᾿ρθϑλος 5κν βα5. 

Ῥφο ἐμϑυΐο . 5 μρμβὸ ΟἸμοὶ μὸ ὁ Ξ ἰῷ μοῦ ᾿ς φόλλθον :-6...}} 

ἰομλαλς οὶ ψομϑὶν κϑ] ὡ . μυβαῦδ βορος Νλθο ἀου ῥο .καυ δ. ὡς 5 6». εὐραϑὶ 

Ἀδὰ μόνοι Ν5), 9 ἄβξοοα. θα. ὁ ἰθοαῦ, Βορ. «οἱ 15} 

ἀπο δου. ολλιλον.. οἷν. οἱ νον Θ᾽ τ λακοο [κα θα δὰ λα» λα 

: 5 τμϑ μὸν ὡὸ ἰἰαϑι ραϑὰς ραϑ ῥὸ οἱ δου : [1 οϑοίγο βάλαν.» ἰδ λα ᾿ἘΨΠΥ ΟῚ 

“4 ωλλ ἰϑογεθ ἰνο τὸς οὐδλο μολαν ἰδ ἰδάσυγ ἰδ οὐ ἊΣ μο ἰῶ. 

τοῖν ἑδας ρο υὐνς, ὅλαοον ἰλιόθ ον! οὐςκοο μὸ μμὸ ὁ χωδιβν οἷν τραθ 
ομοομβομβθοο «βου ΐο ὠλουροῦο μμμο ᾿ΐο. σον 15 μβοίαϑ τς δὸς λϑν οὐ». 

εἰλαν) σὺν τοιονδὶ βϑαοοο Ἰδραὺ; ὕαδιν :ββαϑων "»)}λϑ Ὄρου. ὦ.9. υδὶὶ 
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ἀποστρέψει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἀπολεὶς αὐτοὺς εν τάχει καϑώπερ ειπεν 
σον χυριὸος (Π)6αῦ, ὃ, 5). 

10. πρὸς λογιόμους ταχεῶς ποὸς εδεσματα στρεφομενους οτὰν τὸ τῆς πορνειᾶς 
πνευμα αὐτοῖς ἐνυβριξον ολιμὸν πάνηται, καὶ διὰ τοῦτο ὁτὲ τὸν σωφροσννὴς ὑρὸν 
κατειληφασιν μομενοῦυς ἝΞ ον Ϊ ποιηῦξτε ὧδ πὉμειξ ξἕποιεξιτε ὖε ἑπαστοὸς τὸ ἄρξεῦτον 43." 

ενῶπίον αὐτοῦ" οὐ γὰρ κατε δῶ του νυν κτλ (Ποπί. 12, 51)). 

11. πρὸς ψυχν σαλευομενην καὶ τρεμουσίν «πὸ δαιμονὼν τὰ μελὴ αὐτῆς ψηλα- 
φουντῶν" εὐυηοουσι, τὸ εἰρήμενον οἵτινεὲρ ὑπὸ τούτου τοῦ δαίμονος ἐπειρασϑήσαν Ἐ 
ὑυὑπερασπιστης ὅσου καὶ βοηϑος σου ο ϑέος καὶ οὐκ εν μαχαιῖραι καυχημα σου, ψευσονται 
σὲ οἱ ἐχϑροι σου καὶ σὺ ἐπὶ τοῦ" τραχήλον αὐτῶν ἐπιβησῃι (Π)οαΐ. 838,99). 

κριται. 13, πρὸς ψυχὴν» ἀπὸ λυπὴς εἰς ἀκηδειαν πεσουσῶν χαὶ οὐυκετι δυνάμενην 
τους μιαροῦ λυγισμοὺυς τὴν προσευχὴν μιίνοντας φέρειν - ἀναστηϑὲ κτλ (1π4. 4, .). 

18. πρὸς λογιόμον τ'πὸ πορνειαὰρ νοημάτων ἐρεθιξομένον καὶ οὐ ] βουλόμενον 43. 
παντῶς αὐτὰ αφ' αὐτου ἀποτινασσειν οὐδὲ τοὺς δεσμοὺς τὴς ἀμαρτιὰς καὶ τὴν τῶν 
κακῶν τεχνην αἰσϑανομενον - καὶ εἰπὲν “ἴαλιλιι αλλοφυλοι ἐπι σὲ Σαμψων. καὶ 

εξυπνισϑὴ εκ του ὕπνου αὐτου καὶ εἰπὲν" εξελευσομαι ὡς αει καὶ ἀποτιναξομαι καὶ 
αὐτὸς οὐχ ἐγνὼ ὅτι ἀπεστὴ χυρίος. απ᾿ αὐτου. καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ οὐ αλλοφύυλοι 
χαὶ εξωρυξίω! τοὺς ὑφθαλμους αὐτου καὶ εὔησαν αὐτὸν εν πέδαις χαλκείαις καὶ κατη- 
γαγον αὐτὸν εἰς Γαξαν καὶ ἣν αληϑῶὼν εν οἰχῶι τοῦ δεσμωτηρίου (πᾶ. 10, 901. 

σαμουηλ. 14. εἰς ἀγγεῖον κυριου εξαπινὴς εν τῶι νὸν μὸν φανδντο καὶ τὸν 
πορνειὰς λογιόσμον καταψυξαντα καὶ πάντας τοὺς λογισμοὺς τοὺς αὐτὸν χκυκλουμένους 
ἀπ᾽ αὐτου διωξαντα -Ε εστερεωϑὴ ἡ παρδνα μου εν χυριῶν καὶ ὑψωϑη κεξριῖς μου πιὸ 
ἐπλατυνϑὴ τὸ στομί μου ἐπ᾿ ἐεχϑρους μου οτι ηυφράνθην εν σωτηθίίι σου (1 ὅαπι. 2 .). 

16. πρὸς ἀκαϑαρτον πορνειας δαίμονα οφϑεντα μοι νυκτὸς εν οραμιτι βδελυχτῶς 
ἐν ὁμοιώματι 1 γυναικὸς καὶ τῆς ψυχὴς μου οὐ κατισχυσαντα τοῖς μιάροις αὐτου ϑελη- 43} 

μασιν - τοξα δυνατῶν χατειγὴ καὶ ἀσϑενουντερ ἐστερεῦϑησαν δυνώμει καὶ πληρεὶς 
ἐπ ἄρτῶι ἐμισϑωθϑησων καὶ ον πεινωντὲς ἐπερισσευσαν (1 ὅδηι, 2,4 Ὁ). 

10. πρὸς ψυχὴν οὐ βουλομένη» ἀπὸ ἀκαϑαρτου ἐπιΐγυμμος φευγειν χαὶ ἐν λογι- 
ὅμωι Ναας του “ἀμμανιτου, μεϑεομηνευεται δὲ οφις, ἐμμενουσαν -- καὶ ειπον πᾶντες 
οὐ ανδρες “αχια πρὸς Ναὰας διαϑου ἡμιν διαληκὴν καὶ δουλευσομεν σοι. χαὶ εἰπὲν 
πρὸς αὐτου Ν. ὁ .«4. εν ταύτηι διαϑησομαι ὑμῖν διαϑήκην εν τῶι ξξορυξαι ὑμᾶς 

παντὰ οφδαλμον δεξιον καὶ ϑησομαι ὑμᾶς ονειδὸς. ἐπὶ παντὸς ἴῖσρ (1 ὅδιι, 1], 11). 
βασιλειων. 17. πρὸς δαίμονα πορνείας διὰ λογισμῶν φϑειρειν τὴν δωφροσυνὴν 

μου καὶ μολυνίιν βουλόμενον - μη γένοιτο κτλ (1 Ιἰορ', 30, 5), 

παραλειπομ. 18. πρὸς ψυχὴν οτι ὑπὲρ τὴν ἰσχυν  πειρατιι Ὁπὸ του πορνειὰς τὴ 
δαίμονος οἰομενην 1 (οἷ, 11 6ρ. 38, 55). 

19. εἰς τον κυριον περι πορνειὰς λογισμῶν δεικνυντῶν ἡμῖν εἰδωλὰ βδελυκτα 
ἐν ταις νυξὶ -- κυριξ εἰπὰα κυριξ ηισχυνῦην καὶ ἐνετράπην ἐνώπιον σου ἢ ἀνομία 
ὑπερ πκειραλὴς ἡμῶν πολλὴ καὶ ἡ πλημμελεια ἡμῶν ἐκχτεινεταν ξῶς τὸν ουρθανου ἀπὸ 
χρονου τῶν πατερῶν ἡμῶν εν μεγαλὴι ἀμαρτιαι εὄμεν ξῶς τῆς ἡμέρας ταυτὴς 
(ἔστε Β 9,61). 

εσδρα. 30, πρὸς ψυχὴν μετὰ κρατερὰς μαχὰρ κατὰ τῶν πορνειας λογιόμων σῶω- 
φροσυνὴν καὶ καϑαροτητα κεχτημένην - ἢ γ}7ὴ εἰς ἣν εισπορευεσθὲ κληρονομῆσαι αὐτὴν 
μετακινουμενὴ εὄτιν εν μετακινησει τῶν λῶν καὶ τῶν δϑνων αὶ ἐπλησαν αὐτὴν ἀπὸ 
στόματος ἐπι στόμα απαϑαρσιαις (Ἐλτα, 9, 1). 

δαυιδ. 31. εἰς κυρίον περι πληϑους μιαρῶν λογιόμων συντριβοντῶν ἡμὰς ] καὶ χηδα 
καταναγκαξοντῶν καὶ πρὸς προσωπα διαφοφα τὴν διανοιῶν ἡμῶν περισπώντων -ἰ- 

κυριξε τι ἐπληϑυνθησαν οἱ ϑλιβοντὲς μὲ πολλοι εἐπανιστανται ἔπ᾿ μὲ καὶ πολλοι 

λεγουσι τὴ ψυχὴ μου οὐκ ἐστι σοι σωτήρια ἐν τῶι ϑεῶι σου" σὺ δὲ κυριξ ἀντι- 
λημπτῶρ μου εἰ καὶ δοξὰ μου καὶ ὑψῶν τὴν χεφαλὴν μου (ψ 8,3 ἢ). 



488 Ἂν. ΕΠΑΝΚΕΝΒΈΠΗ, 

σα εδὸ σδο οοὶ ἰμ οςς ἐμὰ ἐγ κάσσα .}ι5λο οον δα. ὧο ἰδοοὺγ δὰ φθο 

τὔνσοοΣ ἰδ ὁ ἰδᾶσυ, Ἄβοοςς 5 αὐὐ αδιθ δα ϑδιο σαν Ξ ομοὶ . κα ῥ.υ} }|9 

δφαρ μθ κυλὸν οἷς μοοίο τς μι ἰὸς οο. ἰΜμ5) ἰρβδθο μῶν 1ο :ςς 
ΜΑΣ μὸ μμὸ αν  ῥλου , ἰβοαα ρϑις 9 Δ. αροῦθ ὅν ἑν βο ΚΟΣΘΙΣ 

44 ἰδ ἰμὸ ΠΠ ω 55 τἰ αν» ἰα.γ Σ μμοὸ ἴον. τοῦβο ον μμὸ λα55 ἔρμο ας 

ἰαλαθο τἰβακϑν ἰδ ααθο ὐον ἰΝιῤυνς, οὔ. μρο) μμαιῶς ομοι κα 9) ἰδ ὁ 5 ὃ. 

ἐπομθεϑοΣ Ἐρϑοίο ἔρος, μγαο κϑϑος, ᾿ϑρρος βὰς ἰῷ ὁ δδβ ὃς 

ϑιοδμο ον δλδς ν ̓ἱ τλαρν ᾿ϑνς ἰαν ας μμὸ ᾿αὰ. οἱϑ βο βϑϑος βίῃοο 
τϑ τβοοῦν. δὰ ὦ οὖς. δέω κγο ομο ρου. οὐθοδοο) «ον σα. 

Ὡς ὦ μ μπὴ εἰ αν. ᾿ϑϑδὶ συν ἰλς α ρας θῶ. οἷα. μα ἰλοκλα, 

ἰδϑροο (λας οὐ ἰδ ὦ μθὸ ἐμωθο ῥααν. ἴαυον βοὴ) ομϑο κα μοϑδθο» λοοὶ 
Δ ΜῸΒ βὸ. ἰλαλονς, χλογὶ μγ υσωςς ῥομὶ δον ΟΝ οαΙΣ ἔμβοὶ ὁ «δος καυδο 

ὦ τ λαω» πᾶσ αὐ αϑ. δὲν : οἷν. ἰμπι ον (6 ο. ἄβιραν. αϑ. οἱδιαϑ)) ὑϑϑῦο 

ἰμβδς κεἰ ὐἱ αμαί τ αν μοὺς. οναον, λοις, ὡς ἀϑομλ» ἰοῖδαν ποιοῦ δαθ 

ΝΩ͂Ν ὧδ δ (αν ἣα. μμὸ ᾿ος, μ5 «Ὁ «Αογὶ ᾿οαὰν μον ψοΐο «ΔμυοΣ αϑί ἃ. 

σπερμομο Ναϑο ὁ οὺς ὥίοο ᾿ϑιἡ βου μϑ 5) ὑάβδο Ηὶ Ιωυῦνο εἰμοςθ 
ὡχϑ5. ιοοΝδαί [9 5 υὸ- μο) ἡ νοὶ Ἀν λλο οἷον ωδιϑοίο ροο Νὰμα εἰλομῖας, 

Ὁ οβόϑαοος, δὶ Ῥ]ο) οοι αἱ τίλαυν» ἰα.} ὑῶν. Δομδϑονῦ τὸς ἰροὶγ ἰδθαθο θα. 
τοῦ «ϑρϑασο ιοούδοαθςς, ᾿ἀσθο τὠκϑν .59) οὶ ρϑαο «ϑλομθα 

“λον, Μμυὶ αν τς βαιν δον ἰδϑ αλθο θϑον. ἀ5. οἰδαὰ δδν αϑιυμ» 

ναϑς οἷν. ωωδδοο οουἱ δ] αλαϑ. [υυἱ ἐς. ἦφαϑο μμορο δο ϑκο᾽ο Θομοο δ» 

ΘΟ μβοῦ ομϑβθοο .βυοῦ βεο ββκωγ οὶ «οοομ Όμοοι ἰρβδϑ, δ ον, 

Νϑρος Νς αὐ Θουγ ἰοῦδὰν ορϑβλοο. ἰΝωον οραθο ομο τοῦμο (οομυλοὶ να} οὐ 

[κοι τοῖν τεϑρν. ἰμϑηδϑο βο τ βᾶϑο βδνθανοο ἰνα.ὴ)» νᾶαν ἐο ᾿αυδαλον μον μ᾿ 9. 
μαθ Ναθῦοο .]οοο Νάτο οι! οομ αθ ὦν Μμΐν ὁ μοὶ γ5. ογμον, ἰοω .5.». 

βϑρϑῦο βὸ τἰβα.ν ἰδ ὁ ̓ϑιᾶαυν ορϑ οὲς ἐν ϑδι οἷν μὲον καθ ἄβιρον. "ὶ βϑο 5 
45 ϑλκα, Νυλοΐν εἰ μα ὁ ον Ὁ ο ῦ υ ομνεϑῦ ΚΣ δ 5 τιϑομδον [λα ον, 
ον [||ὁ οδιοορο Νἶ ο «ὐοδΝνο αν. οἷν. εἰ κ5 65.) ὑϑὴ5' ὁ οἷν. 

μϑβο ἰός δὴν ἰμθααν μα ϑροο βουδδονῦ [αν ἰα.ν Νϑοοα. Ὁ. 

ιϑοῖς, ἰρϑϑνο εἶδος ἐϑγ σοι, 15 ῥουο τ θα ἡ ὁραδας οὗν ᾿γοΐβϑθοο οἰδιοῦν ὁ5 

γίϑδο υομβαθο ὁο χσϑος, φϑλλροο, μέθυ ἰοδὰ μοβνιῥδο ὁ ἰῦδολο ΠΙαϑὶ αϑιδο] 
ἰδομθο τἰλαθιι ὡο; ἰδ αϑλ νς, βϑ νοοῦν ἰδθιαλθο ἄσιοοα. τὸς ΒΩ 

γε ὅϑομο νου» ὁμίλοο οοβνο οοῤδιρατον., ὥαϑομ ὁ μοὶ ἡ Ῥεθ μοι 
45.) Ὡθιονς Νὰ δο οιδιϑοΣ ἰδ ρυδο ἢ οἰο, ϑοδῶς, μοῦ ομ» Βα; ον τίμιε ἢ ἔβαν 

τα» [μὰ ἐξ μβναο ἴον. μ τϑ υϑη ἴα» ἰαωγΣ ἄσροΣ. ὃ. ὍϑαῦαΣ 
ἐϑθιΣΩΣ, δος μὰς ἐ μὲ (οἱ ὁ ρας φως ὧν τρολθο λα, γαρ Θοὶ, Βα βο 
δρῶ ὦ πμ νς νοὶ ϑοιρϑῖο βϑδα ὡ μεϑίο αν» (ϑομδος [, Βο ἰμυὶο 
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ῶ9,. πρὸς ψυχὴν οὐ γιγνωσκουσὰν οτι κράτος ϑυμου ἀντιπαλὸν τῶι πορνειας 
λογισμωι διοτε ὁ ϑυμὸς εκ πυρὸς περυχξ οἱ δὲ μιᾶροι λογιόμοι δκ υδατος γεννῶνται 
ἜΞ οργιξεσϑὲ καὶ μὴ ἀμαρτανετε λέγετε ἐν ταῖς καρδιαισ ὑμῶν καὶ ἐπὶ τῶν κοιτων 
υμῶν μελέτατε (ψΨ 4, 5). 

28, πρὸς λουγισμους ἀκαϑάρτους ἐν ἡμῖν χρονιξοντας καὶ εἰδωλα βδελυκτὰ πυκνῶς 

εν ἡμῖν φανταάξοντας καὶ τὸν νοὺν δι᾽ ἐμπαϑῶν αἰσχρῶν μελῶν επιϑυμιὼῶν δεοντας -Ἐ 

(ψ 6,1). 
Ι 34. πρὸς κυριον περι πορνεία δαιμονος ος οὐκ ἔχὼν ἡμὼς δ επιϑυμιας τὸν 

σώματος βλάψαι τοτὲ μοναχὸν ταύτην τὴν μιάραν ἀμαρτιαν διαπραττοντα εν τὴν δια- 

νοιαν ἡμῖν ἀποφαινει - ὁ ἔχϑρος εξξελιπὲ ρομφαιαι εἰς τελος πόλεις χαϑειλες καὶ 

«πωλεσας τὸ μνημοσυνον αὐτῶν χαὶ ὁ χυρίος δὲρ αἰῶνα μένει (ψ 9), 11.). 

95. εἰς κυριον περι τοῦ μιαροῦ πορνείας δαιμονος ος5 προφανῶς εγγιξει τοῖς 

μήροις τῶν αὐτου ἀποχῶρειν σπουδαξοντῶν τὸν νοῦν εξαπινὴς αρπαζῶν δια μανιὰς 

καὶ τὴν ψυχὴν δια πληϑους ἰσχυρῶν πορνείας λογισμῶν αλλοιῶν" οταν δὲ πυπὸ τουτοῦυ 

του δαιμονὸς πειρασϑωμεν ευϑεῶς ἐχπηδῶνταβ ἡμὰς πυχνῶς καὶ οἕεως εν τὴι ἡμῶν 

κελληι περιπατῆσαι πολυ ὠφέλιμον" ὁ ἐγχῶρων συνιέναι συνιησι “Ὁ φωτιόον τοὺς 

ὀοφϑιλμους μου 1 χτὰ (ψ 13,41). 
930. προς ψυχὴν οτι οἱ πορνειας λυγιόμον ἰσχυρότεροι τῶν ϑέου ἐντολῶν τῶν 

ἥμιν εἰς τὸ καταργησαι τοῦτο τὸ παϑὸς δεδομένων οἰομενὴν -᾿ (ψ 17, ...) 

Ω7. εἰ κυρίον περι δαίμονος. εξαπινὴς τῶν σώματι προσπιπτοντὸος καὶ τὴν 

φρονησι» 01) δυναμένου δι ὧν προσάγει ακαϑαρτῶν λογισμῶν νικησῶν -ἙἙεστρεψαβ 

τὸν κοπέτον μου εἰς χαραν ελυόσα τὸν σαῖχον μου και περιεξωσαβ μὲ ευφροσυνὴν 

δια τουτὸ ψαλω σοι δοξαν καὶ οὐ μὴ κατανυγὼ (ψ 29,15 1.). 

ῷΒ, πρὸς λογιόμον μοὶ ἀξεγοντα τέ ὁ πορνξιὰς δαιμὼν καταισχύνει σὲ δών 

αὐτῶι ἀνϑιστηι - (ψ 84, ). 

Ι 39. προς διαλογισμὸον ἀπειλουντὰ μὸν οτὲ αλλος δαιμῶν πορνειὰς. χαλεπώτερος 

καὶ οξυτερος καὶ ἰσχυρότερος τοῦ πρῶτοι χᾶτα (701) πεμφϑησεται ος ξυχερῶς κατα- 

βιασεται χαὶ ελκυσει τὴν ψυχὴν σου πρὸς ἀμαρτιαν δ ξργου γιγνομενὴν (ψΨ 84, 91}. 
80. πρὸς ψυχὴν καιρῶι ϑλιψεὼῶς ὑπὸ τῶν πορνικῶν λογιόμων τοὺς σακκοὺς 

εξουδενουσαν καὶ τὸν “'αυιδ αὐτὸ τουτὸ εἰς τὴν ἡμῶν παιδειῶν ποιουντὰ οὐ μνη- 

μονευουσαν οτὲ λέγει - ἐγὼ δὲ εν τὴι αόϑενεξιαι αὐτῶν ευεδυομὴν σάκκον χτλ (ψ 84, 13). 

81. πρὸς ψυχὴν ὁτι οἱ ἀκαϑάρτον λογισμοι αὐτὴν ἐμμένουσιν λυπουμενὴν ουδὲ 

τὴν κατ᾽ αὐτῶν νικὴν [ προσδοκουσαν δίοτι οράι ὡς ἐν τὴι αὐτὴς διανοίαι εστηρικται 

εν τῶν μιίρῶν εἰδωλῶν αδιαλειπτῶς ὕμντριβον αὐτὴν - ἔτι ὁλιγὸν εἐπιξητεις τὸν 

ἀμαρτῶλον χαὶ οὐ μὴ πὉπαρξηι κτλ (ψ 86, 10). 

89, πρὸς δαίμονα πορνείας ὁμοιουμένον ἐν μορφηι καλλοὺυς γυμνὴ γυναικὸς 

ϑρυπτομενὴς εν τὴν περιπατησει αὐτῆς καὶ τρυφωμένὴς πᾶν τὸ ὅωμα αὐτὴς μιαρῶς 

ἡτις πολλῶν τὴν φρόνησιν αρπαξει. καὶ ἐπιλαθέσθαι τῶν κρεισσονῶν αὐτοὺς ποίει 

δια τουτὸ υὺ ϑεὸς χαϑελει σὲ καὶ ἐχτιλὲὶ σὲ εἰς τέλος ἀπὸ τοῦ σκηνώματος αὐτου καὶ 

τὸ ριξωμα σου ἐκ γὴς ζωντῶν (ψ Ὁ], τ). 
88, πρὸς λογιόμον ἐκπεσεισϑαι τὴς σωφροσυνὴς (εἐγκρατειας) καὶ ἐνώπιον τῶν 

ανϑρωπων καταισχυνθϑησεσθαι μοι προφητευοντὰα - ἀποστραφητῶσαν εἰς τὰ ὑπιδσ 

πάντες οἱ μισουντεῷ Σιων καὶ γενηϑητῶσαν ὡς χορτος δωματῶν ος οτὰαν πνξην ἐν 

αὐτῶι τὸ πνεῦμι [ οὐχ ὑπαρχξι οὐδε ὁ τοπος αὐτου γιγνωσκεται (Ψ 128 ς ἢ). 
παροιμ. Σαλωμ, ὃ4. πρὸς πορνειας δαιμονα ἐν τη νυχτι πρὸς μιᾶρον πρᾶγμα 

δι᾽ ἐνυπνιου μὲ ελκυσαντα (ερεϑισανταὶ καὶ ἡμέραν παλιν δια λογιόμων ἡμὰς ονειδι- 

ἕοντα καὶ ἡμῖν ενυβριξοντὰ - καγὼ τὴι ἀπώλειαν αὐτῶν ἐπιγελασομαν καὶ καταχα- 

ρουμαι ἡνίκα ὧν ερχήται αὐτοῖς ϑορυβὸς καὶ ολεϑρος ἄφνῶ καὶ ἡ καταστροφὴ αὐτῶν 

ὡς καταιγὶς (ρΤοΥ. 1,56 1,). 

80. προς λογιόμους ἐγχρονίξειν εν διαλογῶν (ομελεαι) μετα γυναίκος ὑπανδρου 

ἡμᾶς βιαξοντας ὡς δὴ πυχνῶς ἡμὰς ἐπισκεψασὴ! ἡ ὧς πνευματικῶς υφ᾽ ἡμῶν ὠφελη- 

ϑησομενὴς Ἔ μὴ πολὺς ἰσϑι πρὸς αλλοτριαν (φτον. ὅ, 50). 

Δπμοπᾶϊππροι ἃ, Κὶ 668. ἃ, ἩΥ1ε8. τὰ Θδιείπρου, ΡΙΜΙΟΙΟ Κίον. ΕἸ. Ν. Ε,, Βαπὰ 18, ν, θῶ 
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400 ν᾿. ΕἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἀβνοῦ μὰς ὁ 15) δ ἀπο) οἱ τας Μὲ μα. σας Ὁ ὦ. οἷὖὦἋ κμμ"»κωυ 

θοος. ὡς. οἰδοῖθαν μὴ μα ΒΟ Μοῦ κθο ἤδυδοο μας βάβανον δ ῥμο. οἱ 
ἠαδθα» οἱ : μον. θαυ δι λυϑὼν [5.9 εἰ δΐγ ἰρθααν ἰμαλου μοι ἐμ ηδαον βάϑ 

Ι το θ μϑ ανρο καα, τὸς ὧν νοἱ τἰοομ "5 Ἰοοα 9 ἰϑοι ΝΜ ρρο ἰδδ5 

45 ΘμῦθοΣ, το Θ άβαὶ 9 τομσϑ ἐμ} Π9 θὰ ἰδΐν ἰεθααςς δ} 

μ βροῦ τῶν ὥῦυθθοῦ ἰπακα ἄξιο ἐδ βαλῶν» ον με οἱ ἰδ Δ.» 

ἐτροῦ ἢ --οιοδιο οὐϑαλ 9 μμ5 βίο βϑν ἰδῶ) δ Σ ολμυ ῥὸ κξρα 

δ, ᾧ ἰμσοι .αοδο ἢ ΟΝ ἴο ῥα» ἰβοας ΝΣ μᾶς ὡνομο Βῶ) οἱ 

"9 τ-μαρδν ας μὲν θ5 9 δος. οὐἷς .}5) }} οἷν. ϑίοο οὐβ. δῖ Ἁ. 

δκ5 ὅβα ἰἴμρας ἰ[ἰαθϑν ἔκο μαθοο (θη) -ϑοοὶ [(α.}} ἰαν) μϑόδμο ΘῸΣ 

εἰθα αν ἄβρος. ἀὸςς τς μὼϑ μου  ἰποιὸν. βάθους βοιοας, ᾿ὰ5. λϑὴὶ 

“ἦν μμο Ῥρο κιϑὶ μι κα3) οδδιῤθοΣ οὐδ τἰδάῤον, κανς Θοὶ, οὸς μϑϑοο δ μα. 
»ΝοΙαο ὡο .οἱα, λα5 [λὰ) ϑοο οον μϑοὶι.. οιβα. δ. υὑϑοιῦ 5 οἱ τ 

μλοῦς κα κϑομ ἰμας ἐθ [519 ομϑν οι εἰδάθν βγοιαα. τὰς ἰδέλον πάα βιοον. 

9) μων Ἄβδοο.. μβοὸ οἰἰομ ἂΦ 5 δον [Ὡο ἐν 5 5 βα͵ᾶυ .Ὡὰ. ὁ 

ὦ τίμα, 9 βομαο : μοι κϑ.9 μαϑὸ οὐἱ θοῇ» μβῷ ο τἰμὰ ὁ Βουγ μυμραι 

ὦ οἰμοκ ὦ ἰομβῦ λασια ἰαλοον δὰ λλος «οαθιαὶ αὶ χὐλὶος ρδϑν θοοΣ μον μοῦ 
μ" τμαθας ομς ὦν ἰδ ἰβᾶα Ὅλο. δ... οΐδοο ἴοὸς το τεἰμραδο λρμθο) 

λόλα ἐθῶν οἷν. ἰξθοοῦ 9 ἄξω. ἔωςϑο :ϑου ῥο. μαβαα, ὡλδα ϑοὶν βϑαϑοὶγ σπου, 

ὐϑου Ὡς ἰοο μοὶ τον Νς μη μν ᾿ϑύρ διῶ. κὐϊ τον ϑἹ μὰ ὡὸ 

Ναρα  ἰλαν ἰαὼν ον 69 ἄβιρο.. μὸ ᾿οομβδνο. ἰοῦ." ἀν ΔΚ αὐ ον 

λομϑ "ὶ ἰανν μοὶ οϑν ἰκαυΐγ τ ρβογδϑοο μοὶ βακραλθν ομϑ ἰϑμθοῖο ᾿δϑοδο ἢ} [59 μακρὺ 

οβο ποιοῦ δυὶ ἕως ἰ ωϑα, το ΟΣ. 0} ον Μα,ου ων ὕω μὸ 

«θοῦ. ᾿εοῦσοο μοδγοΐν, κα ϑοο οἷν μα» ἰα) Σ ς ον σα ἄξοοΣ. 

οἰ ον. 15 έθοο .ἰμορ ο 5.4. ΚΥΝΌΝΝ .} αλλ) νοἱ ομλῷ αδοϑο. ὃ 

ὁ λιοο 51 ἁὰθ. βλῦ θυ τίμα! οὐος δὰ ἰλακῦν ἰαογ ἄβρο. οϑο 19. 

465) -οορθος, ὐἱ τ. Ὅλο οἰ τοι ς συο μμο βρο δα ὡς 

οἰρμᾶν ἰαιδαυ νον ας οὐδ [αἱ ον :᾿βαου "να βοῦς μὸ οὔ. 19 

ἐμοὶγ ἰἑαων ἰδούαλθο ϑθρος. ϑο [ον βοας υοἱ ΐθρας. ομοαθ ὁ μϑϑυ 

Νροίο ὁ ἴλας οο βοὸς ὡθο μοῃο μι ὁ μἱ ὥξυμμο μὸ τ θῇ μὰ βὶ ρου :υὡς 
τῶν ϑδοο ὡλλδν ον ἰανγ δου. ἀθο δ λο ὡσο δ οο Ομ9.55 ὡϑίῶϑ. 

π5κῪλα. Ἀπ μβοαϑῦ αδόοΐθο ἰοον μι9ο 19. ἰοον 4575. 1ϑίο πα »5. ᾿᾽οδΝ δὶ; 

δο βαϑδουν ποὺ Μα..  οὔνο σ ακλα Ὡς μὰ τἰλαω)νῦ 

ἰαῦν δι «μμο λοις ον μοῦ κω μϑ ναθοο. μθ9᾽ ῥαϑῦ ϑξϑϑο,. [(ομα ὁ 
Ἄδ προ, δὼ μμο ὁ ιϑο5 ΒΕΨΌΨ μμω ῷῶο ΒΝ ὦ ἰδββϑ. «σοὺς. σα) .(16.9.}} 

ΦΔΔΝ οἱ ὁ πὰς γδγ  ῥθο τίϑομθο ψυνύαϑ ἐμοὶ. ᾿ϑδον ἰδονν 5 ἰμυο ἔλου 
ἈΘΒ σρϑιοα ἔμο ομο 05. μον τλα» ᾶσυ ἊΣ. μμὸ καν. τ"ν τ λμοῦΣ 
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86. πρὸς λογιόμον ομοιῶμα καλλοὺυς γυναικὸς ἐν αὐτῶι φανταξοντα καὶ ὅπου- 

δαιως μετ᾽ αὐτὴς διαλεγεσθαι ἢ ποιξιν τι κακὸν ὁ παντῶβ οὐ πρέπει γινεσϑαι βου- 

λομενον ὠδπερ διηγησατο ἡμῖν ὁ ἀγιος ἰΙωαννὴς ὁ προιρητὴς τῇβ ϑηβαιδὸς -Ἑ μὴ 

ἐπιϑυμήσηις καλλοὺυς γυναικὸς Ϊ ἐν τὴν καρδιὰν σου μηδὲ ἀγρευϑηις. τοὺς οφϑαλμοις “ΕἸΣ 

αὐτῆς μηδὲ αἰχμαλωτευδὴι σὲ τοῖς βλεφάροιβ αὐτὴθ᾽ τιμὴ γαρ πορνὴς οὔῃ ἕνος ἄρτου 

(ρτον. 0, 56 1.). 
87. πρὸς λυγίσμον αναπειϑοντα μὲ οτε οὐδὲν ελαττονουμὲν (ξημιουμεϑαὴ ἀπὸ 

οψεῶς γυναῖκος πορνὴβ -Ἑ ἀποϑήσει τις πὺυρ εν κολπῶι αὐτου τὰ δὲ ἐματιώ οὐ κατα- 

χαυσει; ἡ περιπατησει. τις ἐπ᾿ ανϑρακῶν πυρὸς τοὺς δὲ ποδὰς οὐ κατακαυδει; ουτῶς 

ο δισελϑων πρὸς γυναικα ὑπινδρον καὶ εγγιξῶν αὐτῆι οὐκ αϑωιωϑησεται (ρτον. θ, 2116). 

88. προς ψυχὴν τὴν κἰτιαν τῶν πειρασμῶν οὐ γιγνωσκουσαν οὐδὲ παλιν εἐννο- 

ουσαν οτι ὁ πορνείας δαιμὼν οτὰν ψενικημδνοθ ἡμῶν ἀπόστηι σωφροσυνὴν τξλειον 

ἐν ἡμῖν καταλείπει -Ε δοκίμιον δοκιμαξει τὸν ἀργυρὸν καὶ καμυνος τὸν χρυσὸν καὶ ὁ 

κυριος τὰς καρδιας (ρνΌΥ. 17), 5). 
89, προς λογιόμον ἀκαϑαρτον δελεαξοντα ] χαὶ «ποστρεφοντα ἡμὰρ παλιν προς 45 

τὴν ἀμαρτιαν Ὁπὲρ ἧς πολλάκις ἐνωπίὸον τοῦ πυρίον μετενοουμὲν - ὡόπερ πυῶν 

ἐπερχομένος ἔπὶ τὸν αὐτοῦ ἐμέτον ουτῶς ἄφρῶν εν τὴν μώριαι αὐτοῦ (φεον. 90, 11). 

εχκλησιαστ. 40. πρὸς λογισμον μνημὴν ἡμὲν προσάγοντα τὴβ οἰκιὰς ὃν ἣν πολλους 

καρπους εδωκώμεν τῶι σάτανα -Ἐ καρδιὰ σοφῶν εν οἰκῶν πενϑους καὶ καρδιὰ ἀφρονῶν 

εν οἰκῶν ευφροσυνὴς (6061. Τ᾽, 5). 
41. πρὸς ψυχὴν πειρασμοῖς ἀκαϑαρτων λογισμῶν συντυχουσαν καὶ «ποχρουξσϑαι 

αὐτους δια λιμου καὶ διψους καὶ ἀγρυπνίας καὶ προσευχῆς οὐ ξητουσὰν -ἰ ξαν πνευμαὰ 

τοῦ εξουσίαξοντος ἀναβηι ἐπὶ δὲ τόπον ὅσου μὴ ἀφηιϊς ὁτι ταμαὰ κτλ (ες 0}. 10, 4). 

αὐμι. 43. πρὸς αγιους ἀγγέλους περι ἀχαϑαρτῶν λογιόμῶν ἐν τὴι ψυχῆι ἐμμε- 

γμοντῶν - μὴ βλεψήτε μὲ οτὲ ἐγὼ εἰμι μεμελανωμενὴ ὁτι, συνεκαυόε μὲ ὁ ἡλιος (οαπῦ. 

οϑπῦ. 1.6). 1} ᾿ ὅ 40" 
ιωβ.΄ 48. πρὸς ψυχὴν οτι παρὰ φυσιν αὐτὴς ἔστι τὸ φυλάσσειν τὸ οξυ νόημα 

του μὴ πορνεύυειν ἐν τὴι φρονησει αὐτου οἰομενην “Ὁ ἔλεγεν γαρ τῶβ μὴ ποτὲ οἱ ὅυἱοι 
μου ἡμᾶρτον καὶ τὸν ϑέὸν ὠνειδιόαν εν τὴι καρδιιμ αὐτῶν (9ο". 1, 5). 

44, πρὸς ψυχὴν ὑπὸ πορνειαὰς δαιμονος δεινῶς καὶ ἀανεχδιηγητῶς πεπειρασμενὴν 

καὶ εν τούτωι τῶι πειρασμῶν εκϑάμβον γενομένην ϑαυμαξουσαν ὁπὼξ οὗτος ὁ δαίμων 

οὐκ αἰσχυνεται ουδὲ φοβειται - οτι (δου) πειράσμος τῶι ἀνϑρώπωι ξπι τὴς γὴς καὶ 

ὠῦπερ ἡμέραι μισϑώτου ἡ ξωῶη αὐτου (70). 7, 1). 
458, πρὸς διαλογισμον προφητευοντίί μοι περι πορνειαχξς δαιμονῶν οτι ελὕοντες 

ψηλαφησουσιη τι μελὴ ἡμῶν καὶ ἐμπυρισοῦσιν  ἐρευνῶσιν ἐν μεσημβοιαν ὅπερ ἐν 

σχοτῶι ψηλάφουσι σκότος καὶ οὐ φῶς (Ὁ) καὶ πλανὰν αὐτοὺς ὡς μεϑυσοὺυς (10}. ὕ, κι). 

40. πρὸς πορνείας διιμονὰ τὸν Ἰσραὴλ ἀντι σιτου ἀχυρὰ καὶ χαλαμους συνώγειν 

ϑλιβοντὰ -- μὴ μὸν διὴ [ ἔναντι κυρισὺ ἀσεβησαι καὶ μὴ μοι ειὴῇῆ ἀμαρτιαν ποιειν χ᾽} 

διοτι τῶι αἀνϑρωπῶωι ἀποδιδοι κατὰ τὰ ξργὰ αὐτου (9 0}}. 84, 10}. 

47, πρὸς ψυχὴν ποϑὲν εἰβ ἡμὰθ οὔτοι οἱ ἐμπῦΌροι λογισμοι βαλλονται οὐκ εἐπιστα- 

μένην -Ε ἐκπορευονται εκ στόματος αὑτοῦ λαμπαδες ὠσπεὲρ ἀνϑρακχες πυρὸς (0}. 41, 10). 

48, πρὸς πορνείας λογισμὸν λεγοντὰ οτι οὐδὲν βλαπτομαᾶι ουδε διαρϑειφομαι 

ἀπὸ λιμου χαὶ διψους καὶ πολλὴς νηστειοιδ "- ανελει δὲ λιμῶι τὴν ριξων σου και τὸ 

καταλειμμα σου ἀποχταϑησεται (168. 1450). 

49, προς δαιμονὰ εν τὴι διανοιαι συμβουλευοντὰ μοι συξυγηναν γυναικὶ καὶ 

πατερα ὑῶν γενεσθιι καὶ μὴ ουτῶς ἐν λιμῶι λογισμοιθ πορνηῖοιβ ἀγωνιξεσῖχαι -Ἐ ὁ 

μῶρος μῶρα λαλεῖ καὶ ἡ καρδιὰ αὐτου μάταιε νθὲν τοῦ συτελειν αὐόομιαν (1168 δ ἢ 

ἴῃ Ρεξ, (ϑϑ ἔπ Θθ) καὶ λάλειν πλάνησιν καὶ διαφϑειρώι ψυχὴν πεινῶσαν καὶ 

ποτὸν διψωσης ἀφελεῖν (68. 82, 0). 
τξρξμ. δύ, εἰς κυριον περι πορνεία δαιμονῶν αἰτίας αὐτοῖς απὸ τῶν τὲ γα 

καὶ τῶν 1 ἐν αὐτοῖς γεγραμμένων σκοπῶν λαμβανοντῶν -Ἑ κυριε ιὄχυρὲ δοκιμαξων 46}. 
θ᾿ 



ἀπ): 1.2 Ἂν ἘΠΑΝΚΈΝΒΈΕΒΟ, 

ὔο βάϑυ ὶκ Ἰὰς αν. μὰ5 ομδι ν ἰα. ἊΣ. μος. Ὁ. .Βϑρδϑ 

δὴ μον ἴον Ὁ ἰϑο, μον λῦο μμο αν. ὁ ἰϑογεθὺ οἶος οοβνο 
“καϑὸς δ οἱ Ἰααὶ -ὐΝυϊοὶ 0.5 μὰ σα σα ὁ μα) μα μομὰϑ 

αν μθ ἰββδαῦο [1 α5ο}} ἰδ τ ἰ᾿αμνν αν ς μμὸ ἰὼν. “5... ωοί ἄπορον. 

«9. "} δὰ δὼ βας. ὥο ᾿ς μμὸ ναι ΝΜρο  ϑο οὐδ ἰδ ἦν 

ΠΝ ὼ ΣΝ ΠΣ τμοίο ἐμοῦ Βοαν᾿ Νϑμο ρος θο ὡς. νον Μὴ «οὐ 

σϑιαδδγοῖις. ςϑοῖςς ἀβοο ἰμομα τοαπάσυ ααϑοίν μὸν : 1. α..}γ ἰαωΣ ρος, τὸμ 
ταλόδθοΣ ἢ ον (ϑοῖν. {90 μοι ἰδ.» ἀο αὐραϑὐν νυ ἑ ς μὲ ἐμοὶ μβὸ τ τῶν. ἴμωθι 

τοῦ τοβοο ἰδ νος κατ ομο σον. βαϑαυ)ο υδὰγ οἷς 6οο ἔϑμος βϑϑ) ομοδ. 

ὦ τοῖς ᾿ϑόομοὸ μὰο λᾶδο ραιϑῶς ἰοοομο οἶδα ὦ  αϑλ ᾿οοομ 3δνς 

ἰοδὼ Βρθ μους μας ἐ μορθ μανοῦ δου οὐ ὔὔοδοαν.. υϑῦγο βαλῦνν [μασι οο 
3 οἱ ὡθο μθο ἱξαι χιαῦδο ὁ μϑλυδοο Π|9 ἰ᾿αϑῦ μαο. 98 ἰαω βοΐ». 

δα  ᾿ϑδαν [Δ ὅοο. νϑαδϑαν οὶ οἱ βιρανοος μίβαϑλο ἰοομ μα λαω ϑῖνο υἷς 

4Ἰλὴ. Δαν [κα οϑνλασν 1λαυμλο ἰοδν σον βοῶν αν οἱ» βορας ας αϑνωδα κυ, Κ᾽ 

τῦϑκοδθον βοῦν μϑῦ ἡ ϑιροας, τὰν τωδροΣ ον σοἱ ὁ τομῶν δ 3.» κροϑνν 

»ἱ ἡ] ἰὼ, ὦ 5. εἰν αν ἄμμο τἰδαδηο ἐξ οδ5 

αν νι ὁ λα ὡ βρδοον [αν σροῦ,. μ᾿ ορϑῦνϑ οὐρα, ἰρλλθο οι ομςς 89) 

δες ὦ λα μακς ΟΣ. ἢ» ὧν ο Ἄμδλι τ νμμο ϑομν μβι ΠῸ 

᾿ραὰ ὦ ἐϑῶς οἱ κϑὶβ σαὰν ὡς 25) κϑλϑν ἰδιάυσο ἄβιοοςς τὰ τ μὕδο) 

Μὸ -ἰρδὺ Ἀδι ὑϑιδὰ [9. βϑιλαδ Πο ὗρας 0 Βα ῴφι με ἰομθν ὡς «οὶ 
 ϑρος. ὁ τὰ ΚΙ ἰοῶνν αθο οὗν ν Οἰθα ῥοῦ μο6 ΟμὸΣ βοὸ μὲ μο Ξαςς 

47} ϑόμδοῦ ἰκαοἱ μμ 9 ὁ νον μὸ ἴων μβον ον ἰτα) κϑλϑ κρακονῶν ἰδιδι ἃ λλλο 

Ιαᾶαυ βθοα. τῶ :βμραϑΐγ ες ἰ ο. μϑὸνὶ βνϑϑο κίον. βοὰν μκϑ αν ϑο τα.) 

«Ὧν Βανι ἔμ ομλο βαϑαιιον θολὸ τῶ ωαναο ὑδλν βομαβ κριοῦ ᾿ϑις 
αὔθ ποιόν ο θολὸ ᾿ϑυξο ὧν οἱ ΟΣ τ ομοοι οἱ οι. ὁ ραν ἐ5 

Ἀϑρας. :}οο ᾿ϑαδϑον ἱμες ὧ ἰοῦ ἰκκάσον [6 οϑνλαὉ ἰο᾽. οὐ. ᾿ς. ἐμοδι9 

ΟΣ δ δο κ9 αἱ μὸν {ὁ αις Ἂς μαιόλν οἱἱ ἰοΐῶν ρὸν ἰμῆνοον ἰδιϑασιδο 

᾿οαῦδδο οοὶ οὐδ ὁ ἐδ οὐ οἱ ὧὐἱ οἰδλκπς βϑμϑδς, βοσδλο }} οἱ ἰονδν  Νέολη ἰοῖν 

ὧν θιανύοδοαῦ μοξδῳν ἰθπῇ διε βάτς, ἴδορων δὲ προ βαρα  Φαιροθξιθες 
“ὐκνες ὁ ρο ζασρογθμ κϑροοον ἱδους ὡ ἰοον θ «ἰτορδο πο 895. δὶ Μ5 

δ ι.5 ον ὦ ὁδ) ἰαω}) νας. μωροῦ Κγ 'αϑ ἰνβύαλθο 3 ροῦ. ὡοοξ 9] 

μονα ἰδ ὁ ἀαδις ἔρις ἀν αααῦ ὁ μοασοο μομο ρξοδοο Νδος ῥοο εἰδοδι ῥα. 

᾿ἰϑιᾶα οἱ Μὲ Ὁ] βοδδο αὐροῦδοου δ ἀϑο.. αὐ ἀρς προ ΚρροΣ ϑμπιοο, " 

᾿αϑν ἰδβϑλυθο ραν. τῶ «9..}. ουαθι αν ας 9. οἱ ομ βάλαθο θα ΟΣ 
ὁ μοδο μα ὦ ὁ ἰκθοὶ ὀμγαλῦνο ὥοὴΣ οἷο. ἰμθνθοο [19.. Π|.αντϑο {δνῶϑ. οὴ 

δ βου ομοο Ῥομ ἢ μὶ μλὸὼῦ δϑϑλσϑν ογομνο «οἴομαι ΓΕΘ ΕΣ 

ΒΑ ϑΣ οοκυὶ ας οἷν τ δίοοιο.. αϑιοιοομν οὐμαθο ολώθοο ΘΘΟ 
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δικαια καὶ συνιὼν νεφρους καὶ χαρδιας ἰδοιμι τὴν παρὰ σου εχδικησιν εν αὐτοῖς οτι 
ὅοι αἀπεκαλυψα τὴν κρισιν μου (Θ Θγϑια, 90), 19), 

ϑρην. 1, εἰς κυριον περι πορνεξιαφ λογιόμων ἐν Ἔμοι ἐμμενοντῶν" (ΤΉΡΘα. 1, 9). 

9, εἰ κυριον περι δαιμονὺς νυχτι τὸν κατάρατον λογιόμον χατὰ τὴς φυχὴς 
μου ἐπεγειραντος χὰ πασῶν μορφὴν του προσώπου ταραξαντος" {ΤῊ γοη. 1, 1). 

ὕϑ, πρὸς ψυχὴν εν τοις βδελυκτοις νυκτὸς ὁραμασι πεσουδαν -ἰ ἀνισταὰ αγαλλι- 
αἀσαι ἐν νυκτὶ ἐν ἀρχὴν οὗων σου κτλ (ΤὭγθη, 9, 19). 

4, εἰ κυρίον περι πορνειχο δαίμονος οψιν ειἰδους μιαρου δια παϑους επιϑυ- 
μιὰρ εν τὴι διάνοιαι μου στηριξυντὸς -Ε ἐπεχπλεύαμὴην τὸ ονομὰ σοὺ κυριε καὶ εκ 
λάκκου κατωτατου φώνὴν μου ἠκουσαφ᾽ μὴ κλινηις ([) τὸ ους σου αλλα πλάτυνε μοι 
καὶ σῶσον με ἡγγιόας ἣι ἡμέρκι ἐπεκαλεσάμην δὲ 1 παι εἰπὲς μὸν μὴ φόβου 46" 
(ΤΊσθα. 8, 558}), 

δανιηλ. ὅδ. πρὸς πορνειὰς δαίμονα ὁτὰν παυσῶνται οὐ λογισμοι ἀρξάμενον 
ερευνὰν καὶ ψηλάφειν τὰ σώματος μελη" ἰσασι δὲ τι λεγῶ οἱ πυπὸ τουτου του δαίμονος 
πεπειρασμενοι" ὥφελει δὲ τους αὐτῶι αγωνιξομενου καιρῶι πολέμου τὸ πολὺ τὴς 
ψυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας ὃν τὴν κελλιι. περιπάτειν κίε προσευχειν χαὶ καϑιξομενους 
ολίγον ὑπνου ἀρπασαι" καὶ ἐνδυσασθῶν σκλήρους σακκοὺυς καὶ πλησμονὴν ἀρτου καὶ 
υδατος φευγετωσαν" συνιῶσι δὲ οἱ τοῦτον τὸν ἀγῶνα μαχόμενοι οτι ξεὰν ὃν δυνάμει 
του κυρίου τοῦτον τὸν δαίμονα νικησῶσι, δσωφροσυνὴν κεχτηνται ἀναφαιρετον - ἢ 
βασιλειὰ δου ἀπηρται σου χαὶ σὲ ἐκδιωξουσιν ἀπὸ τῶν ανϑρωπὼν καὶ μετὰ ϑηριῶν 
ἀγριωῶν ἐσται ἡ κατοικιὰ σου | καὶ (Π δι. 4, 9ι.-..5 ΤῊ δοα.). ΕΗ 

47 
ματϑαι ὅθ. πρὸς λογισμον δ ειἰδωλὼν εν αὐτῶι καϑεστωτων ανδρων ἡ γυναι- 

κῶν ἀμαῃτιαν ποιεῖν εσπουδασμενον - παρ ὁ βλέπῶν γυνκιχαὰ πρὸς τὸ επιϑυμήσαι 
αὐτὴης ἡδὴ ἐμοίχευσεν αὐτὴν εν τὴι χαρδναι αὐτου (ἈΠ|. ὅ, 58). 

Ὁ7. πρὸς ψύυχην» Ὁπὸ ἀκαϑαρτῶν πορνειὰς λογισμῶν πειραξομενὴν καὶ ἀγρυπνεῖν 
καὶ προσευχειν οὐ βουλομένην - (ΜΠ. δύ, 4). 

αἀποῦστολ. κορινϑ. 8. πρὸς λογιόμους τοτὲ μὲν ἡμὰς εἰς ἀγορὰς δλαυνοντας τοτὲ 

δὲ εχτὸς τῶν ἀγυρῶν περιφερεσϑαι ἡμᾶς ἀναγκαξοντας -- μη πλανασϑε, οὐτε πόρνοι 

οὔτε μοιχοι οὔτε μαλαποι κτὶ (1 Οὐοσ, 0, 9). 

δ9, προς λογισμους εν τὴι χαρδιαι ἡμῶν πορνειῶ» καϑισταντας ἣν ὁ κυριὺς 

οραι διαπεπραγμένην (16 ρ’. ἐμινραβο) - | (1 Οὐ, 10, 5), Αθ6ὲ ειχοσιτεσσαρερ. 4," 

ξιρεᾶ. θ0. προς ἀακαϑαρτοὺυς λογισμους τοτὲ μὲν ἐν ἐνυπνίοις ἡμὰρ παραδιδόντας 
τοτε δὲ ἡμέρας ἂν τὴι ἡμῶν διανοιαι ὁορασιν εἰδωλῶων φαντάξειν ἀρχομένους -᾿ (ρ}. ὕ, 5). 

ιωκωβ. Β1. πρὸς λογιόμον ὡς παρὰ ϑέου ἔρχονται οἱ πειραῦμοι οἰόμενον -Ἐ 
(58. 1, 18 8. 

03, πρὸς ψυχὴν οὐ γιγνωσκουσὰν οτι ἀπὸ τῶν ἐπιϑυμητῶν αὐτὴηι παρὰ τῶν 
δαιμονῶν πάντοιοι πειρασμοι ἐπιτυγχάνουσιν -- ποϑὲν πολεμοι χαὶ μαχάι εν υμινὶ 
οὐκ εκ τῶν ἡδονῶν κτλ (80. 4, 1). 

Ι πετρου. 08. πρὸς λογισμον ψυχὴ ψηλάφησιν δαίμονος εξαπινὴς ἀνάμεσον ηγ" 
τῶν οσφυῶν πιπτοντὸς καὶ κατωῶϑὲν ἐν αὐταῖς ἐεμπεριφρερύμενου και ἐμπυριξοντὸς 
οὐ φεροντις -- ἀγαάπητοι ἕαν συντυχὴν ὑμῖν ἐπιϑυμια ϑλιβουδὰ μὴ ξενιξεσϑεὲ κτλ 
(1 Ῥούνὶ 4,1...) 

θ4. πρὺς λογισμον ψυχης ἀπὸ ϑλιψεὼς καὶ λυπὴς πεσουσὴξς καὶ ὡς μονὴ ουτῶς 
χαλεπῶς πειραξετάι οιομενὴς - νηψατε γρηγοόρειτε καὶ μεμνησϑὲ ὁτε ὁ ἀντιδικοῷ ἡμῶν 
κτλ (1 Ῥοίν ὅ, εἴ}. 



᾿ 
404 Ὑ, ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΙΟ, 

“τὖφας Μὲ ἐμοῖο ὡς κά. Βα, ὥξοο. «ομοο οτος μὰ ρῶν οὐ, (90) 

οἱ 5 ἰδ οἱ μραρὴν πϑι θὺ τον κϑδνμο 5 ἰμὰὰ5 ἰοῦ ὁ λα οοὶν 
νοὶ τ νοῦ] ἰδδ.9) βδδς δ ϑδεὶ μα ον οὶ οἷο ταδὶ κα 5) ον (α 4.9... 

σα θγ ἰκαθὶ ὥριο μὰς είμμα αὶ βοθοθ ὰΚ δομδον ἐμὲ 3} 

οϑλλον ἰααβ ὡὸ ἰδ ος σοὺς ῥα μ5.5 "γ ϑο ο σρνοοῦ ἰοὺς οἱ 

αϑιαροίο ογοοὶ ἢ [κδυὶρ τλαν δ μοΐλϑου μοῦ λομ Ὅα. θοη, ὡσεὶ μας ὥνκῶν. κοἱ 

μόσο μακδαν ῥὸ ἰδ ορϑν μμὸ οο δ ὁ. 1.55... }}} βϑα ἰαϑοβλ ἡ : οὐἱ 

ὧς ϑομὴ τὴν μα καα, μο θ᾽ νεῖ ὅκϑδαλο γ9 μὼ Βοοῶς, βᾶξος, 

δῶρο, ἰδε5 ὡ εἰ τ᾿θρο5 ρα δ. ἰδὲ) ἴμωβο ϑοὶ ἰβαλυν ἰὼν ὅς [6.9] 

τοὺς. οἱ ἐμαῖς ΔΚ ὁθ κῶς μὲς ξεϑο ἰδαδιλας Ἀν. ἴοι» δ 5 ὡς υἶϑϑοΣ ἰωων 

αἰ το μββαα ομοίκον βανβδο ἰοῶν λῶῶς «οἱ ᾿μαυδ Ὁ ᾿ϑοις υἷϑ. ἡμαὴ μιν ὸ 

πααυ ἄβξο. ἰί:Ὺω. Μιιρρρο δ ὼ φρο ἱς μβοϑλον ἰδορδῶς, βο.5.0 ωω ὦ 

ΘΝ ρολοΣ βοὰν ὡς μοο τομθο κοϑ ἰδάσο ἰἑμεμο ἰἰαιαοσοο ὡς ἰαμϑο) 

ν᾽ ον γοι λοι ὐμόσο τωθανς ἰοῖν μμὸ ἰσομ αἱ ὁ βήρβϑο ὡς ὡκοΐνδοο ἢ} μὲ 

ΡΌΨΥ ναϑοιίο ταϑδνοον ἰδατῦν ο ἰδαος. μὅο μου. μας. ὡς ὁ τομθ 

ὼο ἰοῦ» ἰὼ ἰοοιὶ ἰδβακο ἐγβϑον οι 19.5οὸ εἰν μὸ ὦ. ἰοομ ωδἱ ζῶ. 

48) ἀϑομ {5}. ἊΣ. τσοϑι νὸς ϑαΣ ρα ᾿οουῦν κκαα ρου. ὡς ἱμαϑλο 

μυἱ ΙΚα͵αα. ἄκος. Ὅλο οολόδλο ὁμοβο οαϑΒ λυ ρου. ϑομαιο ὁθ ων. 

κοῦ Ὁ τἰλας ἐ βᾶτογ ἰμθαν μϑ ποιαμθαλν τὸς ἰμοτθο : ρα ρα Ὁ .3ο᾽ 

βαδαδ» βαθὺ αϑαϑ ο οδυ τορι οδυΐν Ἄλλο. 66... 1 βαλαδὸν ὁ ΠΟΘΕΝ 

μαυΐ ἰ'παο ἄξρον. ον βομβΣ ἰμθιοο ὧδ. οὐ μον 5.15 οἴμοοι ἰϑαϑοϑυν μο 

ὅν ΚΑΘ» ὡς ὑὔϑϑο γα ϑ θ0) τὰν ο οἰκοσαοο ομλο ἃ μὰ. μοὶ ὦ βαωυΐ εοἱν ϑιολ9 

Ιω :᾿Θρα5 πο δὰ ἄρον. ὁ «οἷν μο μὲ Μὲ ψΆ 59 υοἱ φΞνῶΣν φῦ 

βαϑιις, μθ1α, Δ λλοΣ ὡς ἔμκόϑου. μιὰν αν ϑὸν θ) οἱ τ 3ιδϑϑ ἔμ μ}} βϑὼν τὸν τϑϑν 

48 μὲ μὲν λοο οἰοῦν οὸ οϑυυγο σϑια κοὐ (αϑῦλ5.. 8 ὁ τυοιαθο μιοιδνϑο 655 

ἀδο τἰμος μοθα9 οιμϑλὶν [15 βιοῦν ᾿ϑιρὺϑ ταῦ κα Ἄβιοου. νον μμὸ 

νοὶ ὠϑιοροθ Μ΄. γθαδ.. οἱεεἱ ςοὴϊο να «ρον ἱ .ὁ φρο μους, ο οὶ, ασαϑϑϑο 

-οιαὶ ὦ 5. βὼὼν ὦ τ 'αα ἄβοο. ὦ υραϑ. ωμο [ῥαβαϑ. οίο Ι51οὶ. 

ἌἌϑροι. τῳ τ λρϑαθαυ «οἱ 9. αν 9." μαὸ μα. δια β ιν ἐμοὶ να Θ 

εἰκαϑοῖο δὸ νοΐ γα αὶ ὁ καθὸ Ὁ.» Ῥῃο 'ὅ3ο ταλιρου .ὼ}} ἈΝ, ὅκα "» Ι'βυδϑο. 

οἷν. ἐφ Κϑγ δα ἄβιοον. ο οἷο. μόδον Ῥρο Οομϑ)οίο »οἱ οὖς. ὧδϑ Ι" 

δ᾽} δο νον 19. τόν ονλορίο νοι. «Ὁ ϑομλο κλαταῦ ΒΒ." μὺὶ «.}9 : [κοΐ 

ον δῷ ἰοο " ὁ μαιθϑολο ὼ ὁ βιαδος, ἡΝβον βαρ ἄβζοω. "3 

βαυμοῦ μαθὼν ἰδβαλο ἄσιοος. :ϑς ἰϑλδδ μϑθιοο ῥὸ δ μἱΣ ομθιῤνο ὡρ . Ἀομϑὶ; 

ϑϑίαϑος θοῦ ὁ βοιδοοο ἰμμθο βαϑοὶ ἰϑομνας ῥάθοον μραθ διο -μβδϑοῦ ὧδ. 

σα, ν»οἱ οοσςδαθ ομέο. “οιαροαλδι ατὖν ὦ Ἀυλοιμος Ιωδν μὸ λο. ορο, 

μλο Ἰραδν δ Ῥβο σορνο τοιδαῖν μα δ οοδιοΣ μαϑν σον. ὡς 
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θὅ, προς λογισμον ἀπειλοῦντα μοι καὶ λέγοντα [ οτι ὑπὸ τῶν δαιμόνων ἀρρητὰ γ"ῦ 
κακὰ φέρειν μελλεις α σαίγισαι οὐκ ἐβουλομὴν εν τὴι γριίνην ᾿ς μὴ τὴν τὲ σπουδην 
τῶν αγωνιξομενῶν καταψυχῶ καὶ μὴ τοῖς ἡδὴ τοῦ κοῦμον «ποχεχωρισμένοις ταραχὴν 
εἐμβαλλὼ μηδὲ τοὺς ἰδιώτας τοὺς εν τῶι κούμωι σκανδαλισω" αληϑῶς γὰρ πολλὰ 
ανεκδιηγήητα εωρακα τοῦς δαιμονας ποιῖξὶν ἃ ου πολλοιρ τῶν ανϑρώπων δυνατον λαλεῖν, 
πολλὴ γάρ κατελαβὲ μὲ εχύτασι περι τὴ! τῶν ἀγιῶν ἀγγελῶν μαχροϑυμιας πὼς 
αὐτοὺς οὐ κατέκαυσαν καὶ χατηργησαν φλογι πυρὸς ασβεύστου - (ΤΙ Ῥοίει 3,9). 

ευλογητὸς ὁ κυρίος ἡμῶν 1. Χ, ορ δωκεν ἡμῖν τὴν νιπὴν κατὰ του δαίμονος 

τὴς πορνειᾶς. 

Τριτὸς λόγος | περι φιλαργυριας. 4815 

γενεῦ. 1. πρὸς διίμονα ἐπαγγεξλλοντας μοι. εν τὴι διανοίαι μου ὑτιὲ ἐν ὑπνι. τινι 
τῶν συγγενῶν σου ἡ τῶν πλουσιῶὼν χρυσὸν σοι πέμψαι ἐνυποϑησὼῶ - ξκτενὼ τὴν 
χξιρὰ μου προς τὸν ϑέον τοῦ ὑψιστον καὶ (σθι, 14. 51.), 

Ὡ, πρὸς λογισμον πτωγχειων πικρῶν καὶ χαχὰ εξ αὐτῆς ἀανατελλοντις μοι «ποδει- 
κυνυντος καὶ μεριμναν μὲ ποιουντὰ μὴ ποτὲ ἡμέραι ἐνδειὰς μου οὐχ ευρεϑησεται μοι 
βοηϑὸος Ἔ δὰν ἢ χκυρίος, ὁ ϑέὸς μετ᾽ ἐμοῦ καὶ. διαφυλαξηι μὲ εν τὴι οὗωι χτλ 
(πϑι. 28, 901. 

εξοῦ. 8. πρὸς λογισμὸν φιλαργυρίας λοιδορειν ἡμὰς τοὺς ἡμῶν πατερας ποιουνταὰ 
[ οτεέ οὐ μετέδοσαν ἡμῖν τῶν κτηματῶν αὐτῶν - ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ χτλ δ" 
(οχοᾶ. 21, 10}. 

4. προς λυγισμον δια φιλαργυρίαν ἡμᾶς προτρέποντα βαρει, (μοχϑηριαι) πολλων 
πονῶν τὸν αρτι μαϑητευοντα καταϑλιψαι - καὶ προσήλυτον οὐ ϑλιψετε κτλ (οχοῦ, 38, 9). 

λευιτικ. ὃ. πρὸς φιλαργυρίας λογιόμον τὰ σπλάγχνα ἀπὸ τοῦ δεομένοι αὐτου 
τὴν ἐνδειαν ἀποκλειοντα τὲ καὶ ἡμῖν μονοιᾷ ινὰ ἀποϑώμεϑα συμβουλεύοντα - ἀγαπήσεις 
τὸν πλήσιον σου ὧς σεαυτον (ἴ6ν. 19,18) δρῶ εἰμι χυρίοῷς ὁ ϑέὺυς σου. 

0. προς φιλαργυρίας λογισμον τὸν ποιουντὰα ἡμὰς κωλυξὶν τὸν αδελίρον τοῦ μῇ 
ἀνώψνῶναι εν ταῖς γραφαις ἢ τοῦ μὴ μέϑειν διδασκαλίαν προτρέποντα δὲ ἡμὰς δια 
κερδος προσκαιρον διθ πύῦνὸν καὶ χόοπὸν ἐμβαλεῖν αὐτὸν - μὴ ϑλιβετῷ κυϑρωπος κτλ 485 
([1ον. 80, 15). 

7. πρὸς λογιύμον φιλαργυρίας απὸ τὸῦυ εν χρονίαι νοσῶν κατεχόμενοι τὲ Καὶ 
ὑπὸ πενίας παλιν κακῶς θλιβομενου ἀὡποστρειφυμενον - εν δὲ πδνηται ὦ αδελφος 
σου καὶ αδυνατηόει ταῖς χερσι»ν παρὰ ὅου οὐ ληψηι αὐτον ὡς προσηλυτὸν καὶ 
πάροικον καὶ ξησξται μετα ὅσου (ἴον. 30, 55). 

8, πρὸς λουγισμον ππὲρ τὴν δυναμιν παρὰ τοῦ αδελίου αὐτοῦ ἐργασιῶν τῶν 
χειρῶν ἀπαιτουντο -- εχαστος τὸν αδέλφον αὐτοῦ οὐ χατὰ τάᾶρει ἐν τοῖς μοχϑοις 
([ϑν. 30, 0). 

δευτερον. 9, πρὸρ λυγισμον δουναι τι τῶι ενδεει αδελφωι χαὶ τὶ δανισασϑαι 
παρ᾿ ἡμῶν ξητουντι οὐὰ ξῶντς - ὧν μὴ συνσφιγξηῖς τὴν χείρ σου ἀπὸ τοῦ ἐπιδεο- 
μένου αλλ᾽ ανοιξεις αὐτῶι τὴν χείρα σου καὶ δανιεις αὐτῶι οσον ἐπιδέεται (])θαΐ, 1, τιν Ὁ.). 

10. πρὸς λογιῦμον αὐτῶι ἀποϑηκας φυλάξαι ξητουντὰ τῶν δὲ αδελίρωῶν τινὰ εξ 
αὐτῶν αναπαυᾶαχι οὐ βουλόμενον -Ὁ ἐπικατάρατος ὁ καρταλλος ὅου καὶ τὸ φυρομα 
σου, ἐπικαταρατα | τὰ γενημίτα τὴς γῆς σου (Ποαῦ, 38, 18). 48}} 

κριτῶν. 11, πρὸς λογιόμον τὸν πλουτὸν τὴς πενιαξ προαιρουμένον -- οὐχί 
κρεισσον ἐπιφυλλὶς Εφραιμ ἡ τρογητὸς ἡβιεσερ (14. 8, :). 

βασιλ. 18. προς λογισμον ψυχῆς τοὺς πένητας ελεουντὰ μετα δὲ περι τῶν χρὴη- 



᾿ 
48 , ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΞΚΠΩ, 

ὁ οἷς ἰοοι δυΐγ Ῥο δὰ95. ῶὸ οοὐδιοοὶ : μῶν. ομϑ ξ9.9. κ9 μω: δὰ μουν 5 ζο 

εὐ ϑιαϑοιο ὐἐθ ἰμροϑθλο μ.9 ἐ5Ὲ θα 5 δ} οὐδαίο. δὰ οὶ ὡο οἷο 

2 Μεθῶν. μασι οι. ὠϑιοδοι, οιμθδϑο ἰγαους μδλ οιαῦνα. ἐπιϑνος. ἰδοὶ ἐραν δὶ, ὡο τ θϑιο 

φὰς Ὁ μάθοι ζροΐο «υβο]ο ὦ5.. ϑααὶ οὐ Ο οἷς, μοὶ ες ΘΑ ΔΘ. ῤοιο -, ἴ'ϑοῖγ 

υμαϑο εἰοὐ Νλρο [οὶ νεθὰ. οὔῦοο. οὐδ ὁ ψϑοιο ες ρν πως 'μὸ 

Ἄβοοα. ο ομσδο πὸ. μὰ δ 5. δἰ χοο δ οίο βοὸς ϑόμο.. ἱμοα λαῷ [3917 

μὴ} μόμϑθο ᾿αϑὶν μϑὶ "9 τοῖν. κθδλρον [᾿αϑὶν ἰϑμα δο τλϑροο ὦ, Ια; Κα9Ὁ9 

ϑροα. ου βϑύονς. βμκα9 αϑο.. [5} ᾿οσρο θὰ. ογραδανν, δὸς αν μοΐο ὁ οἱ ἦν 

Ιωϑὺ γοὶ -οιακα θῖν τς ὑδοο τ ἱνΣ μρλνα ρον» »οἱ ἡδΝαῖν ἔβοιὶ δ αϑοΣ α9Ὁ 

᾿μ Άα μβανὶν. ὥοδοοῦ σοὺ οἱ οὐοὶ τας οέβεςς μδιῤθ ἐϑίδιοςοςς δ᾽ 

ἰϑβα ὧλοι ἦδβο βου ᾿αχ λάλος), ροοῦ. 59 ρα αυΐ δαλὸν. οι 

409} οἷν. φίϑϑϑοῦ οὐ τἰαάσυν μα ΒΘ) μο ρομθοΣ τκαυθ ρομῆρω) ΘΕ τ ΣΙ 

δος Ἀ . μοίο μὰς δα αν οἷ. μοίο ὁ οἷν. αϑοο μαὰϑ ιωδϑ σῶν. 

. δ 30}} οὐδ ομο οὸ ἔρως Νὰ γϑυθαν ἀϑὸς «οὐ μοὶ Ὁ. 9 ὃς "᾽ν 5... 

ἰὥϑϑο ἴὔοϊο μβο τβοξθο ἰδ στ. ὡς. ιοῖο Ἰθοαϑ ὡἷ- κοϊν μ5] οὔϑι 

νοὶ ϑξῳ. γ9 ποιαλοςο ἐο ϑθο. καϑῶς γνῤιθο ψθ 89. γ9 χθβϑ} ὀέβξςςς κ ἰομδίο 

τως ββο μϑ γοββϑον ϑιραϑ δα 'βαα δ μμὸ ὼς αὐ μΩ μὸν ὁ Ὁ 

[ιϑιο οον δοΐ «ὠραϑὴο οἷοι ἰδαλο υβου ὅν γοομϑίν ἰλοῖρν ἐθ γῶν. Ναθα γιὸς οι 

οὐκ ΠΠο : φορϑὶ αο5. 4. δὰ ἀσο οἱ τὸς τ ρθϑ καθὸ) σα Ἄβοως.  οἱοί ὡς 

Ἄξοωο. ὦν οὐὗλσαυ ἰμβοο ὐαασα υδοΐο υϑὶν δ λλο ὁ κιουαρο |ι..} νοὶ Ι5οη ὦ. 

“οὖν ρϑδαοο δας, βῶλϑ ϑομδ οί) «οἱ »ὰ. ἰον τῶν θο᾽ πᾶ 

μϑ" ἄβοο. ομο βαρ θθθα» 0.49. ῥφϑδαι μμας ὁ «ϑούδαν, δ ο 

εἰοῶν ᾿ς θορεῖν μκαϑν οῦρθν μ ἰδιδν θα τἰκξιοο Ἀν ὡς Μ᾿» Βδϑ Ἀν 

Ὡϑιαξικα ΠῚ. ονο.5}15.. θα, οϑ μ μοο οὔδ'ωον. 55ο μβωμΝ μα μϑοῦο 

ιοααῖο ἰὰ5 βμᾶββϑο ἰδ ϑαβον. ἰβαθοο μβαλλο ἰμΐγ αΘ ρος. .. 5 

ες Ὁ. -ὠϑαϑὶ ἂϑο ὑσαν, νέο υδυὶ ὧν .9. Ὁχο μα  ομουϑὶν 

ἐθίανιγ ϑορο ἰϑῖδθ φβὰ θῸ -λοαϑαβ οὐ λα δα ρον. ὧο ὠοέϑοαδν, [53.9 

«οὐδ 'βα ἰδϑη δα ἄἄβοου. «9 οϑῶς οἱ μω Β 'κοοΣ Βο ιμιο 

“οὐδ ἐς ἰοῦδαν οὐδαθι τ ρασρος, δάϑς ὁ ραν οὐδ. μρο ἰ α") ἰδοῦν τ κῶς ἰαάλθο 

δρο νοΐ τἰϑρο δ ϑμλοΣ ἴδω ἄβρος. ,9 »ααὴ» βιβδαβαθ βοϑϑαδον καθ 

οὶ ὡ οὐδ ϑ ὁ 59} μμοο ὁ ἰοῶδν ἰιαβι ὁ ὁ θιμῆνιϑο ορθρῦθοὸ ᾿υλϑδοοΣ ἐπα σοὶ 

οὗν μμοο ςϑ πα ᾿ϑουο δα δα δ. μμὸ ᾿οὺ. ον ἰ ραν ον ομοΣ 

«ον ατὶ μον τ κα φιϑυδλον [τα ῥ..ϑιαα οἱ :ααϑίὶν μοαδν Ι9οιαϑ οἱ : κω. 

σἰογομοος ὠξὸς μοὶ εν φομδυ ἱκον εὐοοΐν θοιοιο ἰμόθας οἱ ρμυδοο μ αθνϑα 

Μμαυν ὧθϑ οξμιο τ᾿ ϑολο αὐ» 'πιαα ὥξοος α5.. αϑύθϑας Νιϑοὶ ᾿"νϑαον. {0 

506 ἰγαξιος, μγ.,α, ὑϑῶν ον ΘΟ], οἷος μα ξιϑιλοοο : μῈ..} ϑο 3.1) οἷν. «Δ ὠλθῦνο : μεραϑὶ 

ΝΕ ἀοο:9 ϑο μοῦ τοῦ μὰ9 'ὕἥωπια ὡς. ομας ὡδναδν δῦ υϑο5. ΤῸ. 
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ματῶν ὧν πὉπὲρ αὐτῶν ἀναλίσκει ἀναστρεφόμενον εὐϑεῶς μεταμελομενον -Ἐ εστωσῶν 
αὖ καρδιὰν ἡμῶν καὶ (1 Ἰλ6ρ. 8, ἡ. ᾿ 

18. πρὸς ψυχὴν τὴν νεχρώσιν χριστοῦ ευρει» ξητουσαν χαὶ ες ἄρτι τῶν χρη- 
ματῶν τι κατεχουσίν" καὶ επιλανϑώνεται. πῶς λισαιος ο προφητὴς αποτασσομενος 
τῶι χυσμῶν ὧν ειἰχὲν χπαντῶν ξχξευῶσεν αὐτὸν - {1 Ἰλορ, 19, .10-.91). ] 49 Ὁ 

14. πρὸς ψυχὴν ἀργυρίου τὸ καὶ πίτῶιν αὐτὴι ἀποκειμένων φειδομενην καὶ εξ 
αὐτῶν ὑπὲρ τῶν παραβαλλοντῶν αὐελφων δαπαναν οὐ ϑελουσαν -Ὁ χα εἰπὲ Ελισίιε 
τῶι παιδαριωι κτὰ ΤΠ Πρ’. 4, 58). 

16. πρὸς ψυχὴν χρυσὸν ὡς εἰς τὰ τῶν αδελφῶν επιτηδειοα, δεξαμενην καὶ αὐτὸν 
κατὰ τὰς κυτὴς ἐπιῆυμιας αναλισχειν ἐπιϑδυμουσαν καὶ τῆς ΓΙξξει λεπρὰς επιλανϑανο- 
μένην" οὐ δὲ ἀναγιγνωσκοντες ἐννοῶσιν πῶς Βλισ. ὁ προφητῆς τοῦ φιλαργυρίας 
λογισμον εξεφηνε πρῶτον τὰ πονήῆρα παϑὴ ἕξει χαὶ μετίξ τοὺς λοιποὺς λογισμους 

τους κυκλῶν αὐτῶν εξ ὧν γενναται τὸ ἐγχρονιζον (7) τῶν λογισμων ] τῶν τὸν ψονν 40} 
εν πονήῆροις επιτηδευμάσι» κατεχοντῶν χαὶ αὐτὸν λεπρουντῶν -Ὁ καὶ εἰπὲν |5λιδ. πρὸς 
κυὐτον" ποϑὲν Γιξξει; καὶ εἰπὲν οὐ πεπορευταί ὁ δουλὸος σου εἐνϑα καὶ ενϑα εἰπὲν 
αὐτῶι ἢ καρδιὰ μοι εδειξει μοι οτε κτλ (1Τ] Ἦμδρ', ὅ, 96- ετ). 

δανιδι 16, εἰς κυρίον περι φιλαργυρίας λογιόσμου δια μεριμνῆς ὠναμιμνησκοντα 
με τι τὴς τῶν πατερῶν ὅν χληρονομίας ἐξεληλυθας -ὉἝ κύριος ἢ μξρις. τῆς κληρο- 
νομίας μου κτλ (ᾧ 1ὔ, 5). 

17. πρὸς λογιόμους ἡμὰς ονειδιξοντας ὡς οτι οἱ ἡμῶν πατερὲς ἡμᾶς εγκατα- 
λελοιπασιν καὶ χρυσον εις τὴν τῆς ἔνδεια ἡμῶν πληρῶσιν οὐ πεμπουσιν - ὁ πίτὴηρ 
μου καὶ ἢ μητὴρ μου χτῇ (ψ 326, τ). 

18. προς λογιόμους διαταρασσονταῷ ἡμᾶς οτι ] οὐ αἀδελφοι ἡμῶν ἐν τῶι χούμωι γοὐκ 

πλουσιοι καὶ παρ πασι, διιι τὸν πλουτὸν αὐτῶν ενδοξοι - ἐν τῶν χυρίῶι ἐπαινεσ- 
ϑησεται ἡ ψυχὴ μου κτλ (ψ 88, 5). 

10, πρὸς ψυχὴν οτι ἀρισις ἡμῖν μετὰ τοῦ διαβολου ἔστιν εἰ μὴ πρεποντῶς τά 
ἡμῖν» παρὰ ϑέου δεδομενα χρήματα διοιχουμὲν οὐκ ἐπισταμξνὴν - προσξχει ὁ ἀμαῦ- 
τῶλος τῶι, δικαίν καὶ ξήητει τοῦ ϑανατῶσαι αὐτὸν ὁ δὲ χυρίος οὐ μὴ εγχαταλιπηι 
αὐτὸν εἰς τὰς χείρας αὐτοῦ ἀλλα καταδιχασει. αὐτὸν ἐν τὴι κρίσει (ψ 86, 398. 

1. πρὸς ψυχὴν ἐν τῶι κοσμῶι κατεχομένην, τῶν τὲ προσκαίρων ξραστιχην καὶ 
τὴν οἰκιῶν καὶ τὰ κτημᾶτα καὶ τοὺς πατέρας αὐτῆς εἐπιξητουσαν -- ἀκουξ ϑυγατερ 
χαὶ τὃξ καὶ κλινον τὸ οὐς σου καὶ ἐπιλαῖου τοῦ λαου σου καὶ τοῦ οἰχου τοῦ πατρὸς 
δου τὸῦυ ἐπιθυμεῖν τὸν βασιλεα του καλλους σοὺ ({ν 44,1. 1.). 

ὥὩ, πρὸς λογμιόμους εν χρήμασι. μελετῶντι, ξἰς δὲ τὴν του πλουτοῦυ μοχϑηραν 

οὗυνην οὐκ ατενιξοντὰς “Ὁ πτημᾶτος πλεονώξοντος οὐ χαρήσεται ἐπ᾿ αὐτῶι. ἡ καρδικ 
τυμῶν. 

28. πρὸς λογιῦμον τὸν ἐνδοξον τῶν πάτερῶν οὐχον ἡμῖν ἀποφαίνοντα χαὶ τὴν 
μιπραν κελλὴν } ἐν οφϑαλμοις ἡμῶν ελασσουντα -Ἐ ἐξελεξάμην παροίκειν ἐν τῶι οἰκῶι 49" 
κτλ (ψ 88, μ). 

94, πρὸς λογιόσμον ἀργυρίου ὡς δι ἀναγχὴν χρηίζονταὰ καὶ τῆς θέου χαριτος 
ἀπογνόντα “Ἑ κυριος οὐχ υστερησει. χτλ (ψ 88, 19). 

94, εἰς κυρίον περι φιλαργυρίας λογισμοῦ εὩν ἡμῖν χρονιξοντὸς καὶ τὴν ἡμῶν 
διανοιαν διαταρασσοντος ἡ μνημὴι ὧν ἀνηλωκαμὲν χρημάτων ἡ σπουδὴι ὧν κτασῆαι 
φιλοτιμουμεϑα πραγματῶν ἕως ἄρτι ου βλεπομενῶν ἢ τηρησει καὶ φυλάκηι τῶν νὺν 

υπαρχοντῶν - ἄλινὸν τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτυριά σου καὶ μὴ εἰς "Νο ΞΞ- πλεο- 

ψεξιανὶ (ψ 118, 80). 
20, πρὸς λογιόμους φιλαργυρουντὰς φιλοξενίαν ἐν ἐμοὶ πυπογραφοντὰς καὶ τὴν 

ψυχὴν μου βιαξοντας αλλους ἀποστερεῖν καὶ αὐτὴν [ δια χερῦος προσκαιρον δικαξεσϑαι κοῦῖα 
προτρεποντας - ἐν ὁδῶι διωβηματῶν μου εκρυψαν μοι ὑπερήφανοι παγίδας καὶ σχοινια 
τῶν σαγηνῶν αὐτῶν διξτειναν εν τὴι τριβωι μου καὶ παγιδὰ ἐπ᾿ ἐμοι εβαλον (ψ 139, 0). 

Αὐμαπἀυπκον ἃ, Κ, θεν. ἃ, ὙΓ168.. τὰ Οδιέακοι. Ρ}ΠΠ. -ἶδε, ΕἸ, Ἦν Ἐς Βιμὰ 18, ε. 03 



408 “Ὕ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΚΟ, 

τ ἰδοῦ ἰθροο Νιοδ ἰοὺ Ἄἄξοο κο ὰΣ ομα ἔμιροο «σά, 

τΡϑ 5. οἰδοῦα,οο, ἰὸν ἐς οἷ ἰασμπ ὁ ᾿ν ὡς Με ἰβας οο μ5) ἰδμμο ἰδαναροθαθ 

:’αρα βροῦν αν δ λοΣ ’κΘ Ἄβξρος. :}0 : δοῦκα. ογοδν, Νοῦ ο΄ ὁ ν-ἰ 

κοὐ Ἰαΐλο {Πα σθι αν  ἰδααθο [ἰαϑια ὁ ἐλάοδαθο κρουδονς [μα υλαυυμο λας. 
Ῥτοο ἰοὴῶν κρο ἰἰατ ο βαυῦ ὡλδαὶν εὐϑνν υο. ᾿ς «οὐἱ ὥοδνϑο . νυἦϑῦῦ 
ο νμβοο εἰλραθα αβιϑον ὁ ὡς [155 ἰϑϑραῦ βου θὰ ἄροος. ὧὐο μα 5 

5057. τϑιδιδοῦς, ψοροῖθ μαθιρου ἰβα 9. μαϑιαῦ γβϑιϑϑαν,, [{51}. 1} Ὁ ἰξς 9 Ἰολθαϑο [Δ αλοροϑος, 

ἰβαου ἄἄβοαν. Δ ὦ δ 1ἰο ἃ μιν ο τ) σῃπαῶς, οἷο. μοὶ ἢ ες Με ,89 

ΚΘ ρον καθ ὼς λα ἰ9οὸ μ.δὰ5 βοαδῖ, ἰδ ὁ λον ἱ τιθοαο 'ιδουυνδγ 

"τις 1}9 ἰοιυεον ἰδαθθαὶ ὡο Κρ αρο ὥο ὡς ἂς ἰαυκῦ ὩΝοΣ μυμο ῥοο ἔφ. 

Ὅλα» ἰβιαο, βιοον. δὰ [βολο δ  μϑϑο οἱ ἰα 0} εἰις οὐ», βοὺ.θ [3] .α5. μομβο 

Ι! καροῦθο θα. ἰδ ΘραϑΣ ομούαθ ὅ μοσδυ κελιθῦο κοοοι "νυ δ. τῶς 

οιδδαϑυ ἐδ ας ἰϑροῦς ἰρω θοῦ εν ΜΕΥ Ιιαω ἄβξοοον. ἢ |5 ὅἄϑαοο 

«οὐ Βοίοῦ ο οἷς ον ἡδωοο ϑαθο μοῦ .1ϑθῶν ὡθ οἷς οδἹ ἱαᾧ ἰδβαϑ μὸν ὁ ἰοῦ) 

βαα οον ἡδιωλο ὁ βίας. ὡ 'άϑασο λυ 1κ5ὺ τἰθροῦ μα κα ἄβιροα. ὡς, 

τϑῦ 5 Ἀβοοα. τὸς μο]οο ὅοο (ζοῦν δο ἰβαιδουμο πὲ ἐο οἰδιςς οο. β α5. ῥὸ 

μροίδϑο Ὸν, τἰκ ἐ3ο 90}. ἰλομθβαϑ μϑο λϑολο δϑαυΐγ ἰϑλαυ δὸ όδιαϑο ἰβωσδαομο 

ἴμαϑ ὅκνν Βὸ ἰβᾶσυῦ μα μβαϑ ν΄ θυ δας υϑγοο μαςς ΟἹ οὔνϑι υ«ϑορο 
{9 οἰοιδν κῦ μρ πως ἰβοομδν «δι ἰοδὰΣ οὐδδο, ᾿ς, ἱφϑυδδον δα [κκο. 
εἰ. μγοιαδς ὡς δον βου ἄξιος. . Νοαο. ῥὸ βθνκα" ποιό 5.» οἱ 

οἷν. [{5.9᾽ κι νρανιϑο οὗν ϑδι ἄϑοι ΝᾺ οαο μοὶ οϑδι Ἄθοι. ὁ ζϑομοῦ λάθοομο βάχογο 
το" ϑίο τό) 5 ας καλό [αϑὶ οἷν μωΐ τἰθοαο μου θα, ἄξιρον. 

5 )αταο σοὶ κὰδ ῥλον κοΐο μον ὼ λλοΣ νοΐ τον [Χ5. ἐϑῶς ὁ ἱδωσρνὶ 
τοὺς τϑαυ ῥὸ }|3991 μοι ϑὶ θαυ ἢ" ΠΙαλαλο αὐ ο . ἰϑιραο βου ! ᾿ϑιοαο κυ) 

5. .5} Ἰὼ ἰοον Νεὶν ταῦὅγο βοαϑν μμοθα οὐ ρο ἢ Βα ἄξιρον. 

Δ ϑροα. Δ τμλαὶ ῷῷ έβϑο μοῦ ὁραα ἰσο ον υβοο ϑομ μβο ὁ 9! 

τϑολοΣ ον 19 εἰδσο 5 μοι υρακο» ὧν φλϑον μοὶ τ ϑονο δϑαυ» ἰ'βδαυ 

βϑφν. ὦ ῳ οι ἈΔΕΣ μάέρλοβο μϑοὺς ρας οι δ ϑομθο ΔΜ 

"».κῳ ἄἄϑοοα. τῶ το. ᾿ς οἱ ὁ σμαθ κ5. δὸ βου! |΄ο. οιακοαϑλο 

τι ϑομαδονος βδουυίλος,, ιϑομϑο Ὁ μον μαιοοο μμν .5 :ἰαραυμο λον, μοϑδο 

ΝαΣ] οὐ αϑι λυ» μιδο ρα δ.) ἘΟΟΨῚ μ5ηῃ Ιαῷο Ἄβρο.. δὰ. μουν ιϑῦο 

ἔϑμοο αϑ λυ »ρο δ λλο υοοΣ οἱ τἸπιλσυ ἰραθ ὡὸ μόδα Ἀγ δν μὸ τ.ε5 
οὦν, φαβα. γα δ ασαο ας. Θμν 50} ὦ ὁ ομυλαϑ «ϑἱ ϑιροοὶ ἰβαϑ καὶ Μὲ 

Ἄλβαθο κὸν. ΠΠγ Ν λ) νοὶ τ. Θ᾽) ο- 5" πα βοο. » ν ἐπ ρο οἱ ὥϑου 
Ἄϑρωςς. μὸ αι ἢ ψϑο Θ)}). 5.) ὅθ οἷν Θοὶ ᾿ς δ ὦ λοῖϑΣ 

ΘΑΛΘΟΣ αι Ὁ Σ α ον δὰ ϑομδδι» ἰδϑὶ μαϑο τβοαδν Θρ} τϑὶ ας παν 
οὔ ϑας ο. μα 9 ἰϑΐς ν᾽ μυΐο ἐκδνϑιλοο βοίο βοδρον 1} δόλο ἰδβᾶλοο οὐδὸς 
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Ὡς, απρὸς λογισιον φιλαργυρίας οτὶ ἂν πικραι πτῶχξιαι πολὺν χρονον ζὴν μελλομὲν 
ἡμῖν προφητευονται - ὠνϑρώπος. ματαιοτήτι ὡμοιωϑὴ καὶ (ψ 149,4). 

πάροιμ. Σαλ. 317 (510). πρὸς ψυχη» διὰ. φιλαργυρίας πάϑὸρ πρὸς ἐλεημοσυνὴν 
μυλιὶς αὐξανομένην -Ἑ ελεημοσυνὴ καὶ πίστις μὴ ἐχλιπετῶσῶν σὲ (ιλλ' ἀφαψαι αὐτας 
ἐπι ὅσωι τριχηλῶιν καὶ γράψον αὐτὰς ἐπὶ πλαχὼν τὴς κιρδιας σὺῦ καὶ ευρησεις ἑλεὺς 
καὶ χαριν ἐνώπιον ϑέου καὶ αυϑρωπῶν (ριον, ὅ, αὶ 7), 

2, πρὸς φιλαργυρίας λογίσμον τοῦ μὴ ξευξργέτειν ἡμὰς κωλύοντα καὶ διὰ πεένιις 
καὶ 1 σώματος αἀσϑενειας μερίμνης ἡμᾶς ταροισσοντα - μὴ (ποῦχην εὖ ποιειν ἡνίκα 50 
ὧν ἔχηι ἢ χει σου ποιεῖν" καὶ ξεν ἔχηῖς μὴ εἰπηῖς τῶι πλησιὺν ὅυυ ἀπελῖε αὐθιὸν 
ἑπανηχε καὶ δωσὼ σοι (ριον. 8, 911.). 

38, πρὸς φιλαργ. λογισμὸν ὁς δίκ πλεονεξίαν κυχτῶρ καὶ χκαϑ' ἡμέραν ἡμᾶς εἰς 
χειρεργασιχν προτρέπει καὶ αναγνώσεῶς τῶν αγιῶν γραφῶν ἡμᾶς ἀποῦπιι καὶ εἐπισ- 
χεψεως τῶν νοσουντῶν καὶ διώκονιας ἡμᾶς κωλυει - οὐχ ὠφελήσει κτὰ (ρτον. 11,4 
οοὔ, ΑΚ... ; 

80. πρὸς λογιόμον ἡμὰς τριβυντὰ ὁτι μρειδῶς τὰ χοηματα ἡμῶν σκορπιζομὲν -Ἐ 
λυτρον ανδρυς ψυχῆς κτλ (ργον. 18, 5). 

81. σρὸς λογισμὸν δι᾿ αὐπλαγχνιαν ἀργυριὺν τῆς ϑέου συφιας πρυτιμῶντὰ --- 
χτησκασῦαι σοφιων Ι (ὠρετωτέρυν χρυσίου κιὶὶ χτησισϑν. φρόνησιν Ὁπεὲὸ ἀργύριον 50 
(ρυον. 10, 1). 

89, πρὸς λογιῦμον» φιλαργυρίας ἀνάπαυσιν χαὶ δοξῶν ἀπὸ πλουτοῦυ ξητουντι -Ὁ 
(φτον. 33,1). 

88. πρὸς διανυιαν δι᾽ ελεημοσυνης ἀπὸ τῶν φιλαργυρίας λογισμῶν λελυμενην 
δια δὲ λυπὴης καὶ γογγύσμου παλιν πρὸς αὐτους δεδεμενην" ταὺυτα δὲ τυχοντὰ γνωριξει 
περι ψυχὴ τι τε τῶν λυγισμων παθὴ οὐ συνιειόὴης καὶ δεύμους φυσεῶς λογικὴς πρὸς 
την ὕεου γνῶσιν φιλοτιμουμενὴς οὐ γιγνωσπουσὴς -- δύτὴην τλώρον φιλὲὶ ὁ ϑέὲὸς 
καρπους δὲ εργῶν αὐτοῦ συντελέσει (ργον. 32, 8). 

εκκλησιαστ. 84, πρὸς λογισμουφ οἰκου καὶ χτηματῶν χὰ τὴς ὃν αὐτοῖς ἀνειστροφὴς 
ἡμᾶς μνημονεξυοντας -᾿ (6061. 1, 2). 

85, προς λογιόμον | φιλαργυρίας καὶ τὰ εἰς κοινὸν ἀπυκειμενὰ φυλάττειν ἐπιξὴ- τὸ 
τουντὰ καὶ «λλα βντοσϑὲν συλλέγειν βουλόμενον ὡς εἰς ἀναπαυσὼν τῶν αδελφὼν καὶ 
ὡς εἰς ἐπικτησι" τῶν αγιν γράψον Ἑ αγαπῶν ἀργυριον οὐ πλησϑησεται ἀργυριὺν 
καὶ φιλὼν μάμώνκ αὐτοῦ οὐκ ἀπολαυσετιι" καὶ γὲ τουτὸ ματαιότης (600]. ὅ, 9). 

ιωβ. ὅθ, πρὸς λογισμον πρὸ οφϑαλμὼν ἡμῶν διαγραφοντὰα «ποβολὴν (ξημιαν) 
χοηματῶν καὶ κτημάτων αὶ ἣν ἀναπαυσιρ μεγαλὴ σωματιπὴ τῶι Ιωβ --- ὁ κυριος εδωκεν 
υ κυριος ἀφειλαάτὸ ξιὴ τὸ ονόομί κυρίου ευλογήμενον (100. 1, 51}.Ψ 

ησίίις. Ὁ, πρὸς λογισμὸν φιλαργυριας συμβουλευοντὰ ἡμῖν εὐεόματα καὶ ἐμωτικ 
αποκαταθϑειναι τοῖς δὲ πτωχοῖς αὐτῶν μὴ μεταιδουναι - (68. 58, τ]. 

μαᾶτϑαι. 88, πρὸς ψυχὴν εἰς [ ἕλεὸς οὐκ ἐγχλινομεένην τῶν τὴν τῶν αδελφων κι 
πενίαν οραᾶν - (ΜΙ. ὕ, 1). 

89. πρὸς ψυχὴν περι χρημάτων χιών χτηματων αὐτὴν ἠρπιόμενων δικαξεσϑ'αι 
ϑελουσὼν καὶ οὅυ γιγνωσχουσῶν τι. πὸ τῶν δεσμῶν τῶν λυγιόμων τῶν διὰ τι κυτῆς 
«φηιρημένον ἐν αὐτηι ἐγγιγνομενῶν ον λυϑηδεται ξὰν μὴ ἐν ἀγᾶπηι καὶ τὸν χιτῶνα 
αὐτῆς προδεπιδιδοι - (Ναί, ὕ, μ0). 

40. πρὸς λογισμὸν δανιξειν τῶι αδελφῶι ἡμᾶς κωλυοντα ὧς οτι οὐκ ἔχει αἀπὸ- 
διδοναι -ἰ (ΜῈ. ὅ, 45). 

41. πρὸς λυγισμους εἰς κοινὸν (Ὁ) θέλοντας λαβεὶν χρηματις χαὶ διὰ τῆς αὐτῶν 
μεριμνὴς (μελετης) τὴν φρονησιν καταργουντίς -- (ΜΠ, ὑ, ι9). 

43. πρὸς δαιμονὰ ἡμῖν λέγοντα οτι δυνατον τινὰ χρήματα κεκτημένον τὸν ϑέξον εἰ 
ϑροησκευειν - (ΝΕ, Ὁ, 92). 

085 

5 

Ὁ 

5 

[ΠῚ Ι 



0.) Μ, ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΚΠΟ, 

μῶν. θυ [οὰ 5. αἱὐἱ ἰκο τοῦ ἰαϑὶ ον ββαβδαθον κῶς μοὶ» ἰαωΣ ας, 9.50 
ἰδ μὰς οἱ μ μμλο [κρον τῶ ς οἱ «ὐϑϑοος, ορο οὗ. αβαϑο “«-} 
μϑιβϑυ 'αϑὺῦ Ἄξ ροὺ. ὑξϑθο Ναδαδαν, ὁ ἰοβν } ἑρδν ϑδοος, οδΪ ράλβαθο }} «ῤα.4. μμυλο 
μῶσο ον ,αὐο. μρ}} μβι " ω.» τοὶ «ομρυαρο ||]. ρων ὁ μβὶ λα ϑορ 

σεπις Οἱ οἱ θοὸν. λνμιὉ ϑϑῦς ϑεπδΣ Δ ᾿ϑρ μὸ δ. τω, ,οοῖα. 

"ν πὰ ἄβιοοα. μὸ τ ωϑαριμο, δ οἱ ὁ. μβσο βου ᾿ς οὐδι εϑοῖν. 

ον ΠΠλ5. βαθμῶν, τὸ ἡ ἴμθα ἰδϑαϑι μον ρρλδΙ το ϑ κ. ᾿ο5 

ἀβοοα. «ομρο.. μμλοοοιῦν ἰδες ἱ (λον, ἰοῦδαν οἱα αδσνον, οσδον τ βολβΣ ϑοβν. δοὶ, 
διε ῶω τἰλρδαϑ (5) μόθ)ο μ5ο1}) [(α:) Ὡϑιαϑο κ᾿ 9 ῳαὸς ἰδδν κμὸς. ἴον βυϑΣ 

τῶν οι οὐ ἃ Ὁ δα) ἰβϑι {0 1ωΐ τρρδαθ κῶν αϑὺ ἰθῶ ὡς οὧὖὐἱ «Ἔϑαῦ 
ὅλ Δ  ὠϑ μα. ἰοῦ ΟΝ τις, οἷν. ἰδίῳ ἰμὶ ἰδ άνςο ἰδὼν δ οο 
ΕΝ γα ᾿ον ΘλλῈ) δες ὁ ϑαθομθ μανςτα ᾿οδύοο μοὸ. ἰκαλιυμθθ ϑυμο}9 

κοῖς τὐϑλο ᾿ξ: 9 «Ὁ} Ιβαῤ θοῦ :᾿ϑρ βου αα ἄρον. οὐ 

ἰδδλαν ἰμωΝμο. ω- Ῥραδο ὁ ωωδδο,. ρα λον δ φλοο ν-ἰ :- «ϑομδοῖ; 

ϑόομνῬο ὧ ΝΣ λυ πα ἄξιον. μὸ .οο. δα» ἰκωδμο μὺ Ῥιβο οϑο . 99) 
51" ἢ ΘΟ; ΘΟ. ὉΣ τϑ ἰπάαυ ὸ μόνον, οὡς ἱμὰς. ἰδ ϑομὴ ῶς τὴϑ λάξιρος 

οὖν ΚΈΑΒΔΟΣ, οὐνοΐ βάσις θοπ μνῶν οἷος μροΐ , Θομὴ Ῥρο ὧδ. ἰοιδο 
χοἰ μιοοοαβ Ὁ δΣ ὁθ Ὁ). «ἢ Κο ὁ ἰοῶν πὸ μρ ὥβδη οἷς κεβας μμοααθο 
Ἄϑροα. ὡὧὐο μοϑϑὶ)» ἰξες ὦ ὼο γομὰ ἰΝοόαϑϑ οί ἰδιϑϑαϑιϑ 3)}} ὁδο «γμν ἰλϑοϑλλθ 
φθορὰς ΟΝ ΘΟ, 05. 0 ἰαδον ἰλαδαιδαϑν,, οἷς ϑιλον ἐλθϑαο μαυγ λα 
ὦ Ὁ. Ὅβπὰ ἰμλλκάαλας ἰοῦ κϑοΐ μὸν μὸ μοῦσα οθον. κϑαυμβοο. τ λαὸς κὺ 

“οἱ 1} Ὁ αὶ βου Ὁ -οοναλς οὗν ἰπαα ἄρον. φ5ο : αϑϑ. δες 

τοῖς ἰδ δ» μῦϊανν ἰπλὰ Ἄἄζροως κ᾽ ϑιοφθων «οὐ ΜΠ ᾿ς 9 γανὰ ομα 
Ιήῤ1.α..} το μ' τ ἰμωςςς ὁ 1} δϑρο ἰοὺ ΚΑΛΆΣ : τ. ἰαωῶο δ. ϑιανς, οἱ 

δ μα τοῖς. Μ᾽ φῦ ϑοὶο «ὐἱ Νδα μμοο κθο δ ῤοο. ὡΣ. -οοῦ 

“οἱ Ῥρο ϑο μα Ῥω οὐδ λον σον μὸ βέκαο να. οΝδο κοῦ ον, 

«οὐ βὰς ἄξρο. μονα μος 4.1} γα έν πα 5) 

ιθ΄ υλόγοι ω9οι οδδοὶ ὅν ἢ" ομθο ἰώδδον ρον ΝΟ τῶν οϑιμο [᾿αϑιϑϑν 9) 
ἔκας, 95) κῶν οὐ λοι  ἰμοδθ ὼν οδὐ ΟἹ» [λαβιοδιοοο, [ αϑι ἐο [6.15 

δου ἄξβξοο. ῷὸ. 5.) ες ἰῷ αν, θ ἐλδο 7 μὼ5 ἊΣ. ον ον 9 μι) 

δϑ" ἰοο μ ὁ λϑιραϑ αχϑν κραυϑο (9) κιοσαοο θα. ἰϑαλθ τῷ κιρσρο ὁ δῦ Ὁ 9) 

ἱεμο μοί βκϑοὶ ᾷς μοὶ οοςς δε ρρο μὰς οϑὺς Ἄϑρο δι μθραο μο 
λα ἄξοος. τ τιοσα, δα ἡ λον ἴδοι ο ἰνες ὼ Ἀρὶ γ9 9} 9 ναβιαἱ Ι! 

δ. μὰδα ὀμδδϑον, ἐγοηδδο ΡῸ τ μλς ἰδμοαϑὶ ὡὸο ἰδιϑβο ἐὸ δον Ἀφ) 
ὅμδο ὅθ } οἱ δίμμαο μος ὡλὶ μι ρρο ἐμρόμν οὶ ομϑϑϑοο 
Κῶ οὐ θοῦ μο.. . ἰδωραοὶο νάοβο οὐ ὧς ΜΙ ᾧ τκρλβαθο 

ΟΞ ῤσθο δόμον τ «δον ἥλω οο ἰδιις ἐϑὸ βάθϑο κὔνθν μα όλις, ἡδσδαν, 
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48, πρὸς ψυχὴν καιρῶι ἐνδειὰς παρ αλλὼν μὲν τὴν χρείαν αὐτῇ ἐμπλησαι 
βουλομένην αὐτὴν δὲ αλλουφ ϑλιβομενους καὶ χρηιξοντας ἀναπαῦσαι οὐ ϑελουσὼν -ἰ- 
(ΜΠ. Ὑ΄], 15). 

μαρκ. 44. πρὸς λογιῦμον τὰ χρηματα διασκορπίσαι ἡμὰς οὐχ ἀφιέντα καλὰς 
αἰτίας πρὸ οφϑαλμῶν ἡμῶν αναπλασσοντὰ - πῶς δυσκολως κτλ (ΜῈ, 10), 95). 

ἀποστ. ρῶμαι, 40. πρὸς Ϊ διανοιῶν ὡς διχαιοσυνας ποιουσαν καὶ εἰδος μοχϑοῦ φι" 
καὶ γογγυσμου καὶ σκυθρωπιας ὑποκχρινομενὴν ατινα τῆς δἜνυτολὼν ἀγάπης αλλοτρία, 
 συντριβεσθιι ὑπὸ τοιουτῶν παθὼν ὅμε τὴν ἀγιὰν γνῶσιν τὴν τὴι διανοίαι γυμνηι 
βδελυχτῶν παϑῶν γενομενηι ἐπιτυγχανουσαν οὐ βουλεται -- ὁ ἕλέων εν ιλχροτήτι 
χα ἢ ἀγάπῃ ανυποόχριτὸς (Πὔπη. 12, ς 1.). 

κορινϑ'ι, β. 40. πρὸς λογισμὸν φιλαργυρίας τους κατὰ σαρκα ἡμῶν αδελφους καὶ 
του! συγγεῖεις ἡμῶν ἐν τῶι χοῦμῶι ὡς τι ἀργυρὸ» βλεπόομενον κεκτηνται μωκαρι- 
ξοντα - (Π ὕον, 4, κι). 

417. πρὸς λυγιόμον ὧν διδωσι τοῖς ἐνόεεσι φειδομενον οὐ δια μὲν τοὺ ελεημυσυνας 
δουναι [τὴν διανοιαν τῶν λογισμὼν ἀπολυει δια δὲ του παλιν ἀναστρεφόμενον μετιι- «αὐ 
μελεσϑαι περι ὧν δεδῶχε τὴν διάνοιαν πρὸς τοὺς λογισμους προςὄει τους ἐμποδιξοντας 
αὐτὴν καὶ εν ἐλαττώσει ποιουντὰς αὐτὴν δέχεσθαι τὴν γνῶσιν του θέον (11 ον, 9, ε). 

φεῦ. 48, πρὸς λογισμους φιλαργυρίας τὴν εἰς τοὺς αδελῴφους. χρηστότητι διι- 
φϑειροντας Ἔ {ρῖι. 4͵ 33}. 

φιλιππ. 48. πρὸς λογιόμον αὐτῶι μονῶν χποκαταϑειναι ξητουντα - (Ρ]Η]. ἃ, μ). 

Ι δῦ. πρὸς λογισμον κερδὺυς χρηματῶν ἡμῖν ἐπύγοντα καὶ τὸν παλίιον πλουτὸον 92" 
ἥμιν ἀποφιανοντα τι πολλοιρ ἀδελφοις ἄρχεσαι ἂν εδυνατο -ἰ- [([Ρ ἢ]. 8, 1-- 8). 

χολοσσ. Ὁ]. πρὸς λογιόμους δια τὴς πλεονεξίας μεριμνὴς ἡμῖς ταρασσοντὰς τὴν 
δὲ ειἰδωλολατρειαν εξ αὐτῆς γεννώμενην οὐχ ὁρῶντας - ((]. ὃ, 5 1) (παϑὸς ἐπιϑυμιαν 
χακὴν ΤᾺ] [ν16}}. 

εβραι. ὕῶ. πρὸ λουγιόμους 1 ὑπὲρ τὴν ἡμῶν χρειι.» συλλέγειν ξητουντὰς καὶ 5:57 
φιλαργυρουντας - (Π ὃν, 18,5). 

τιμοϑ. α. ὅϑ. πρὸς ψυχὴν ὑπὲρ τὴν τὲ τροφὴν καὶ τὸν σχεπεῦμον τι ξητουσων 
καὶ τὴν ξιᾷ τὸν κοῦμον εἰσοῦον αὐτῆς οτεέ ψιλὴ καὶ τὴν ἔξοδον» αὐτῆς οτι παλιν 
γυμνὴ οὅ μνημονευουσαν - (1 Τίπι, θ, 1.1. 



δ03 ν΄, ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΩ, 

προς, ΚΞ ρου. μοΐν 'ϑιϑρο νιδοαυυὺ ἰὥθλα ἄξονι. - «".5| «59 μή ώϑες. 

Ξ"  ’θραα Νραυῦν ἰδὰ.5 τοῦϑυν μα. ὁ λρασ}9 ..0}} ἰϑοιν ᾿ϑῦ μὲ τιϑου ΠΠΕΥ 

ἰοῦ ,᾿᾽ ομοοὶ ᾿ϑομαϑῦο .οϑ ὁ ἰλαιλα, οὶ θοὸς. οἷο ας ἐδ} αὐ δε οἱ τοδὶ 

|ν1α.,. Νὰ ἀλου ἰλϑὺ ἰβαδα ἄβξοου. το τωϑα δα ἡ κον.γ Οὐδ τες δ φ ἰλκῳς ον 

οἱ απ δῦοο θυ αὐἱ Νυὶ πως " Σ᾿ μαοΣ, ολαϑϑ Ὁ τομρυσοο [|5α30} 

" Οἰκα ν119 δον αὐ Νὸ (ἰο, ἐϑαῦ τορϑις 7 ὧδ ΟΟὗΝΣ λβαθοο :βοσϑιν 

ἰδαουλϑν ἰβαα ἄβιρον. ὡϑοῦ ἀϑὺ ἰπες ἰὼ ἈΝΟῸ ὁμαϑροἝθ αὶ }}} : β...9 Ὁ ρου 
δα .9ο! ||ο :ϑομδο δΝωΐ Κκο [9 : 1 8.) ααϑοὶ ἴον δ. οοὶ νοὶ ρα μκϑὰ δ 

εὐ" ρος ὼ ἰοῦ ’ϑο θὰ. οἷ. 0.6... ἰοὴνν δον οἱ ᾿ς ἄρα δ) δοο τ ζὅϑομ; 
»ὰ- "ν Ἀλλ .10 15 ἰβι "νυ τ ’θοαο μα Κπαα ἄβιρος. τ ᾿χωυθον 

ποιά! ἰμυο τ μβλ β.α». οἷα. Νυΐν οἷο ὁ ἰοδὰν βολὶς κϑ9 ἐφαδλϑο ρϑαιρο 

«οὐ ἰβλαυ, ἄρον (ὦν ἰοῦδὰν σπου οιπ κα μας ομϑο οηαϑαοῦ κυΐο ϑρλοοΣ 
ῥα. ἴθ δια δ λοι ὦ» ἰρβλϑ τι} κλλθλιλου αν ὡς τῶν, ἰϑαθν 

9 οον ψοῦϑ ὁἰνάασϑο [169}55 Μὲ. μαϑνϑο ἰδῦβδλαϑν ρῶς τὸ θὰ "᾿ ὰ5. ὁ ϑο 

“οι ἰθραο διαυνν ἰα.ν ἂκ. 65) ὦ. ϑομὺ ββα λαα, κοοξῖθο «ον 

μϑ. ἄβιοοα. οὐ μβοθο ὡ᾽ ἡ [1α..57 ἰαω; Βαᾶ 5. ᾿ϑϑν ἰμοβο λα 

τὼ Δι μον ἑ Δ 5 ἀλλο τοιΝου μὸ ὅθαα ἢ» οἷα. ας αν μο ὡ οὐ». ἰμβθον 

ἰδ θάλο .} 6 ΞΕ ν ῷ μο ἴω. οι ᾿Νοῦροο αὐ. 19 .μμ. ἰφ3αα, 

μοίο τἰαῦγ ὡὸγ κοα μμο ἰμὼ }|γ} «.οοῖν. ορβοῦ ἰ'ᾶο δρον. Ὁ εϑϑιδνδο 
εϑομρπδλιο ᾿γο ὁ δας ἰϑοδος οὐ οὐ μραθν ὑθαδοῦ οἰγϑδναα δυμ ἰβλαϑο μρο 

μω δος οὖρον ἐμ οὸ οὐἱα, μθιδοο, Νά ος. κϑομϑβοὺς, οἷο. Ἀ͵ δι ρ δμο 

ποιοδδῦ δυυοὐ αϑιοϑδς. Νιμα) νλοὶ τ μαχοα ος οο ον μοι; Βα Ι: 

ωο μοίο μ ἰὼ ἰδοὺ ψϑοιο . ὃς ἰοῖδαν ον δα θῶ Νϑυλο ἰοῦ ἰδῶ 

αϑόϑαθοςς. ον .9 ἰὼ. Νὰ ἰδδα ὡὸν τὐἱδμα μῶνο μον μβασὸς, Ναϑὶ μβροὰς 
“1 ρϑραο Π} [πᾶ ἄβξοο. γος, Νορθ {ὶ ομθοοο .μο βαϑῶ Α}53 .νδὰ5 

νι μοὶ μοὶ ἃ δ τοῖν, οἷς ᾿ϑάκο ἰἰαν; 5 μαϑο :ἰοιῖν ὡ μβγαϑ. «ονϑ δ) 

ὦ οοὺ. Μὲ ἔγθθοο. μεῦβον ἰρπδι αι ῥο καθὸ μὲ (θοὸς οἰοδν μμο Μὲ Μὲ Νυϊμοαὶ 
«555. ἰοοιίο. βα5. ὡς ααϑροίο . ᾿3γοῦ μυεϑο μοὶ "ὁ .5 ιδοιϑίο ειϑοιλο, θα. 

ἰαῦν ϑομρὶβ βοδδο ορϑ' οξϑο ῥδοὶν κὐϑοΐγ τ οῦθο Κ᾿} 49. ἄβιοον, οἱ ἰϑιῖν 
ὦ βού }}» υοἱ ἴαδο ἢ δας ο μνομῦ μὸν ββϑςς Ιβωοο .ὡϑϑυ Ι ἰμῶο 

ἰοῶν αὐ αβοὶ μ᾿. βαϑος δι θ μα κϑὺ ἰοωο ὁ βοῦνϑος. .κοοΐα, (Ὁ), αλθΣ «ϑοιλ3..ο) 

μα. ἀδνο» βμανγ»ος ἰοδν, μοὶν δὰ ἀϑο Οοον βπώμον δ 99. Οδάδθς μῦν μυγο15 
53.“ ἰοῦ κϑο κῶς "γ΄ τς μοὶ κὰν σους, ον οὐρᾶς. ααϑομοὸ ἰϑμο ὁμοῦ Βὸ 

μεβον Ὅλο υϊμοου Βῶϑ βμοὴ ὡὸ ϑομ μῆμρο ωμοῖο ὁ ἰϑβο καθ γϑὸν ΠΡΟΣ 
ὁ δον ρῶς πάυδοο μοο) μασ }}} καθ ροῦν .). οὐρα ἰϑιμο (ϑοῖ. γϑ5. 
Ἄϑμοο ψωααὶ ω.θ) οἱ 5. οὔθ φοϑίο υὐνο ϑορὶ ἰβϑῷῶῦϑ μοί 
εἰὐ ἰοῦ μϑαϑεον ομοίρν ὡς φῦμοΣ αν ὯΝ. μμὸ λῶν ὦ μὲ οἱ ϑορυδο 
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84. πρὺς λογιόμον φιλαργυρίας λέγοντα ὁτι οὐδὲν κακὸν τὴι φιλαργυρίαν κολλαται 
αλλὰ ἀνάπαυσις μεγαλὴ ὁτι ἑσται Ϊ τοιῷ τὲ αδελφοις καὶ τοῖς ξένοις - (1 ΤΊπι, θ, 10). τοῦς 

τιμοϑ. β. ὅθ. πρὸς λογισμὸν δὲχ τὴν εὐδειταν αὐτοῦ ταις τοῦ κοσμον πραγματειτις 
ἐμπλεκεσϑαι ξητουντις - (11 ΤΊηι. 2, «Ὁ. 

πέτρου. ἢ). σρὸς λογισμὸν εν στενοχώριαι περιξεργαξομενον ὡς δὴ τὰ χρηματα 
οἴχεται. καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν αρτι οὐδὲ δυναάτον παλιν υὑπαρξειν -- ει τις διακονει 
χαϑῶς πὉπὸ τοῦ ϑέυυ επιχορηγείται αὐτῶι διακχονειτῶ χαὶ εὐκιρεότηδει τῶι ϑὕεωι 
( Ῥοί 4, ι}. 

[τῶῶν. ὃ, πρὸς λυγισμον φιλαργυρίας ἐν τοῖς αδελφοις ελεημοσυνας ποιεῖν οὐ τ" 
ϑελοντα ὡς οτι οὐκὶ εισιν ἐνδξεις καὶ ἐργῶι τὴν ϑξεου ἀγάπη» ἀρνουμενον - (1 ΦΖΌ08. 8,1). 

ὅδ. πρὺς λογιόμους λογῶν μὲν ποιουνταὰξ ἡμᾶξ οτε ἀγαπῶμεν τοὺς αδελφους 

ὁμολογεῖν, ἐργῶι ὃδ δια φιλαργυρίαν ἀρνεισϑαι - ([ ΦῸΒ, 8, 18). 

εὐλογητὸς ὁ κύριο ἡμῶν χαὶ ὁ ϑέὸς ἡμῶν καὶ σωτὴρ 1. ἃ, ος δεδωκεν μιν 

τη» χατο τοῦ φιλαργυριὰς διιμυνος νίκην. 

Τεταρτὺς λύγος" περι τῶν τοῦ! λυπὴς δαιμονος λογισμῶν. 

εξυὸ. 1. πρὸς ψυχὴν ἀφ᾿ ἢ5 ἐπέτυχεν αὐτὴν λυπὴς οἰομενὴν 1 οτι ὁ κυρίος τοῦ τ" 

αὐτῆς στεναγμου οὐκ ἐπώκουει - καὶ κατεστεναξαν οἱ υἱοι Ισραηλ ἀπὸ τὴς σκληράς 
κχαταδουλειας καὶ προσηυξαντο χαὶ ἀνεβὴ ἡ βοὴ αὐτῶν κτλ (οχοᾶ. 3, 94 ἔ). 

Ὡ,. πρὸς λογιόμους ὡς οὐχ ὁρᾶν ὁ ϑεέος τὸ νπὸ τῶν διιμονωὼν συντριμμὰ ἡμῶν 
οἰὐμενους - αὶ εἰσεν κυρίος ἐδῶν ἰὅον κτλ (χοᾶ. ,ν 1). 

8. πρὸς ψυχὴν οτί τῦτε ϑαττον πλεοναξουσιν οὐ πειρασμοι. ὁτῶν τοὺς ξωντας 
ϑεου λόγους πνευματικῶς διεξερευναν αρξηται τὲ χαὶ περι τὰς ϑεέου ἐντολας ὕπου- 

δαξηται οὐ γιψνωσκουσαν - (οΧοά. δ, 9 Ἐ.. 

14. προς λογιόμους βοηϑειαν παρ ϑέου οὐ προσδοχωντίις τὲ χαὶ ὅια λυπὴς 53: 

τὴν ψυχὴν καϑαιρουνταρ -ἰ δια τοῦτο εἰπὸν τοῖς υἱοῖς 1. ἐγῶ ειμὲ κυριος ο ϑεὸος κτλ 

(εχοα. θ, 91). 

5. πρὸς ψυχν οτι οἱ αρτὶ τῶι κοῦμοῶι αἀποταξαμενοι εἰς χειρᾶς τῶν πιῖρῶν 
ἯΝΕῚ - 

δαιμονῶν οὐ πιπτουσιν ουδὲ φανερας δι᾽ οψεῶν καὶ ψηλαφησεῶς μαᾶχας μάχονται 

ωότε μὴ τὕπὸ τρομου αὐτῶν πτοηϑέντας εἰς τὸν χοῦμον μεταναστρεψασθαι ου πέπεισ- 
μενὴην -Ὁ (οχοῦ. 18, 17). 

[Ὁ. πρὸς λογισμους ἡμῖν λεγονταῷ οτι οὐκ ἐσασι»ν ον δαιμονε ὁτὲ ὁ κυρίος ς᾽" 

στυπὲρ ἡμῶν πολεμὲι -- (6χοῦ, 14, 5). 

ἡ. πρὸς ψυχὴν οτι οὐ δάιμονες περι ἡμῶν λογίιξονται οὐκ ἐπισταμενὴν -Ἑ καὶ 

εἰπὲν ὁ ἔχϑρος διωξας καταλήμψομαι μεριῶ σκυλὰ καταπιει αὐτους ἡ ψυχὴ μου 

σπασω τὴν μαχαιραν μου καὶ αναιρησει αὐτοὺς ἢ χειρ μου (Θχοᾶ, 1ὔ, 9). 



4 Μ, ΕΚΑΝΚΕΈΝΒΕΙΟ, 

.1515 ὐἱ σαν δῦ αθρο ἰδδιοο ἰνδν ιϑοῦα. Ὅ9]. ὁ δι, κῶν θ.ν0 

ἰδδον ἰάσ ἄβοον. ᾧ Νοιϑὺ μοὶ βαν. βιϑῦν βοῦν ἡ μμο υᾶδ. ἐϑϑαν .οο 5. 
53. ὦ ϑδθολα μος ἰϑρον οννν ἐμὰ τὸς ἤρλϑον (ϑμοο ἰμυδοο Μ5γ ας. τῶν ράξως 

"μα ἰϑὶ ὁ ἰοδαν 198. οἷν, τὴδϑ ") οϑὲ οἱ :᾿βοῤδον 9 βοῦς. «ον ΟΥ̓͂Σ 

δος μμον ϑ Ἄβοον. ἡ μον 98} γδγο βυϑοῖθ κε λν κῦσρο υ}|50 
᾿τ᾿ῶὰ Δ τ .ὰ.9 ϑιαας. 45. δου νοὶ; οἷν. ἰξβιρο οδδιο) ῥοο δὰ) μυω. 

Ξ-. Ἰοῶ ὦΣ ἰβὰθ ᾿ϑϑθορο ὥσθ .ὐλαϑόνοιξος, ᾳαϑϑλο . 6 55.}}5 

τρμο Θοο» αοὸς κο9 3539 ὡς ἢ") .οίο κ Ὁ ρρσγο; κα βιλο ἄδιοοΣ. 

“αϑσο δ ἀϑϑὴἣν μμο. ιϑομϑο ὅ5.0}}. 9 (ϑ Ἀγ. αν. ἐμοίο ὁ ἰοῦ 5. 

ὁθ μας ϑμαὶν ἰαο» οἷο ῥὸ ΕἾΘ λϑ ἄβοος. ὡς, ϑαθ ἀδοδλο οο)ο 

ὩΣ ας, ἐμαί ἰθϑα, . ἰϑμον. ὁμοῦ. ἰμῳ 19 οἱορϑαδονς. μα τ 5 ὧδ 

᾿οὐῦμ ,ανόμο, υϑαα σα δ) ἰθαα Νρλν βάτον. ιϑοΐ.5 ωϑὶ ἊΣ. ἔν ο)5 

πϑιαιῦαι κϑέβον μοὶ τἰαρν μιν ὁ μανοῦ μα ἰβᾶα ἄρον. μο ρῦθιθ ῥο 

ὑμο ἴω. ομ ᾿ϑαθν δ Νϑο οοὶ ᾿αϑοῖδν μου δ λλο θομοο δ" ὁ υοἱ 

ὁ ἴμῳϑ Σ, ἰαῦγ δας. αλϑὸ 90 δὰ ᾧ οὐδ .5 :1»νο) »} 49. δ 95) ἂ 5. 

.Βοῦ ννθο ἰδϑαοὶ νοἱο τνιαθῦ βοῦν αὐαλδοςς, μὰ Μι ἴον μμὸ Ἰμοίο 

ἈΞ ρῶς α. »οἱονας υείο νονβα. νοὶ βοῦν ΤΕ915 οἱ βααἡ ΜΟΙ ὡς αὐὐ 

 μμο  λεέμο οιαθαῦ οὖν. ἰμῦθο : οὺν. «μοΣ ἰασν ὁ ᾿5υ]ο Ι5οῤβμο 'αϑυ 

Νϑρο. μι 5.5} βα.7 βακο (νὰ μοὸ. αϑοϑαν ο οὐ μ΄. (αϑοῆν 

γαϑ. γαϑῦο νοῖδὰ μμοὸ μέθαυο νϑϑλοῦο ὁ μακροῦ οὗν ον ἰδ. μὰ μϑρ κα. 
εἰν ἰοῦ ὼ ὼο κα δϑου καἰ κά ἄξω. ὦν ἰδόδαὺν μας αθ κὁ 

ἐπὶ ἢ τὰς Νοο μι’ Σς ον ο [ον λαο,θο 5. οὗ». 

Δ νοῦν μον δ ῥλου, ϑομθορο ὁ ἀϑοῦ, μὸ .55.0}}. μὸ. αὐ} [9 (.ααϑὸςς 

5 ᾿ασϑλοϑ Ὁ». ὥρα] ἊΣ, ἈΝΟῸΣ οοὲ «οὐρον 5. ὁο μρροΐν τ νθοο 

ΥΩ Ξ ομῶϑς κοϑ3) ἰαΣ ὁο βω]9 τοῦς. 85, 4 ἄξοοος. ὁ. δρεϑαο 

αὐ οϑι υϑῆῶν μὸν δ λθο. ϑομοοκο ὁ 85.0}} Μ6 «ον ΜΒ . αὐαϑαλῖο ΓΟΆΘΘΥΙ 

5" ἰδοὺ οἰασουμο ὰϑ μϑ; θ ἄβιοοῦ, τ .αὐῷ αι ἐὸ μαϑα [Ὸ σὰ } θα. 

"αλλ μοὶ ὁ ἰαυγ ὧν ἰδ ο) μϑ ἰμάσιδβοο. τίοιδαΣ ἰδ έλι», τβδ. 

κὐϑυδοοΣ λα ἄδιϑον. ν᾿ Μοὶ οἷν ΜΠ μοῖῖν μὴμοὸ θο᾽ γϑαδν» ῤλο ΝΟ [9 
κοὐ ϑὺ βου» ἰγιθρᾶν, φοος ΠΣ μόρον ἰδκο ὡς τίοῦδν ΝΣ» ἰἐϑοῶς ΡΝ 
᾿ϑσϑ σοι, αϑοῖῦνδ μμὸ ,55. μοον ῤοο. ιϑομϑο ι85.0}} !ο ον. " ᾽ 

ἰτοῆνιῥλοο 18.9.9 [(α.}9 ὦ; κα. ἄβιοο. :-ἢ ΤΡΩ͂Ν σοῦ. οδαΐ τσϑο δον ἐπ 
βδΝυασιαι υδλοο “μλίο ὠμδλι ὦ βαθὺ μα} τε 7: μοῦ ὃ ῥϑοιβδδο 

θαι αϑο τἰγαδολλαν.. ᾿ϑυδυ ἰδμκον βονοοο }|5 θά ἄβυραν διίοροα ὁθ 9.9 

Ἄς κο πος μόνο τἰμὸς, οἷς «|οο) ἰανὼ.. οἷν. ἰοβο εἴμςθι ολας βανον, 

εἰμθθ μὸν ἰοο ἀῶ, οα δ ἰναλο βυοὺ ἴσον μϑϑὶ μθὸ ᾧ βογϑν «ϑοῤνοὸν, 
δα; ἱμόδμον ἰοῦ ἄσοος. ἡξ9 ἰδμὰῷ υοὐ μὴ ἰοοὶ (βλβϑοο.. οἷν»ὠ ἰϑϑι οὐοϑο 
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8. εἰς κυριον περι λογισμῶν ἡμῖς ανασειοντῶν χαὶ λεγοντῶν ὧ εν τὴν ψύυκχτι 
δαιμονες ελϑοντεὲς ὑμῖν» ξραλοῦνται -Ε (Θχοῦ, 1, 10). 

2, πρὸς λογιόμουρ τρόμου ἡμι» εγγιγνομένους δέῦτι ὁ ἀγγέελος υ συμμαχοόμενος 
ἥμιν οὐχ οραται - ἐν χειρι χρυφαιαι 1 χτὰ (οχοί, 17), 10). 

10. πρὸς ψυχην συγκεχυμενημν ὧς οὐ (φυλαττυντῶν εὐτὴν τῶν ὥεξου ἀγγελῶν -" 
(αχοῦ. 38,90}. 

11. πρὺς ψυχὴν περι τιρέχης νυκτὸς λυπουμένην καὶ «πὸ τῆς πτοησεῶς χυτὴ 

ὑιομενὴ» τι διαπώντυς ἐν τὰ. συγχύσει αὐτῆς μένει -Ἑ δωσω ἑιθὴηνη» εν τῆι γ}ὴη: 

μῶν χαὶ διωξεσθϑε χτλ (ν, 90, ὁ Ὁ), 

δευτερον. 13, πρὸς εὐϑρωπινουρ λογισμους ἐν μιν πὈὙὉπωνασταντας καὶ λεγοντείς 

ὁτι οὐ προυχώρει ὑμῖν ἀγωνιξεσθκι πρὸς τοὺς δώίμονας  (Δδαύ, 1,» ἢ). 

18. πρὸς ψυχὴν φῶωνηι δαιμονος ὑπὲρ αὐτῆς ξεξαπινὴς εν τῶι ἔξρι συριξαντος 

Ι συγκεχυμενην - ἐνάρχου (ϑειραε ἄὐτὸν χὰ συνάπτε πρὸ ὥντὸν πολέμον εν τὴ! 

ἡμέραι ταυτιμ ἐναρξυμαι καὶ (ἄσα!. 3, »ι 1. 

14. πρυς λυγισμους ανϑρωώπινους δ οψεῶς δαιμονος υὐ οὐ οφϑάλμοι ὡς πυρ 

μστριιπτουσιν τετεραγμενους - (ἀσαῦ, 1, 99). 

1, εἰς κυριο» τέ ἢ Ψυχη ἀτρυμὸς ἔμεινε εξαπινὴς εν φώνη! καὶ ταραχὴν δια- 

μονῶν ὃπὶ τὸ σώμα πεσοντῶν τἰ- κιτι. εἰπὸν κυριξ ὁ ϑεος συ ἠρξω δειξαι καὶ (ἀδυ!, 8,»4) 

10. πρὸὺς ψυχη» πτοηϑεισιον καὶ τρεμουσῶν ὠπὸ διιμονῶν αὐτὴτΤνι οφϑεντῶν καὶ 

τι κυριος αὐτὴ» ἐγχατέλιπὲν οιἰομενην Ἔ Ι κυριὺς ὁ ϑεέὸς ϑι οὐ μὴ, ξπτριψει μας 

ουδὲ ἐγκαταλείψει ὑμὰς καὶ καὶ (ἀδαύ, 4, 51). 

17. πρὸς ψυχὴν τι» τῶι πειρασμῶν τουτῶν ψγιγνωσκειν ελουσαν -ἘΠινα 

κακώσηι σὲ χτλ (ἀδυί. 8, 10}. 

15. σρὸς λογισμουᾷ τω δρωπινους τεϑουυβημενους ὑπ οῴεωῶς δκιμονῶν νυκτὺς 

εὐ ἡμὰς ἐρχομένων καὶ ἐν εἰδει ϑηριῶν ἐπὶ νώτυῦυ κυλινδουμενὼν» -- μὴ εἐμλυεσϑῶ 

ἢ καρδικα ἡμῶν καὶ μὶ φοβεισϑεὲ καὶ μὴ ϑραυεσθε μηδὲ ἐκκλινετε ἀπὸ προσώπου 

αὐτῶν" τι κυριος υ ϑέος σου πρυπορευέται σὺν 5 ἀνήγαγεν σὲ ξκ ψὴς “ἱιγυπτοῦυ, 

αὐτὸς πολεμησει πὕπὲρ ὑμῶν τοῖς πονήροις ἐχϑροῖς ὑμῶν καὶ σώσει υμὰς (ἀδαῦ. 20, 5.11). 

19, πρὸς ψυχὴν λυπηρῶν καὶ ὑπὸ δαιμονῶν ὃν ταῖς νυξὶν Ὑπὲρ κυτὴς εἐχλιμι- 
ΠῚ 

ποντῶν σαλευομει» Ὁ ανδριξεσθϑὲ καὶ ἰσχυετε κτλ (ἀουΐ, 81, υ). 

[τῆσον. πρὸς ψυχὴν διὰ τὴς κοσμου ὠποχωρησεῶς εν τῶι ϑέου φοβῶι ἐσχυσισϑαι 
βουλομένη» δίς δὲ τὸν δαιμονῶν τρόμον χωλυομενη» Ἔ ἰσχυε καὶ ἀνδριξον χτὰ 

(908. 1...) 

90. (Ὁ) πρὸς λογισμοὺς ξργοις τὴρ ϑεοσεβειὰς ἐπιβαάλειν οχνουντὰς ὑπὸ τρόμου 

δεινῶν οψεῶν καὶ απὸ λιμπαδὼν πυρὸς εν κξρι πετομένων τἰ- (105. 10, »5} (ανδριξεσθε 

καὶ ἰσχυετε [816 061 ἘΠπαρ 188). 

κριτ. 31. πρὸρ ψυχὴν ὑπὸ λυπὴς πιπτουσῶν καὶ διὰ τοῦυτὸ ὑπὸ νυχτερινῶν 

οψεῶν ϑορυβουμένην - (πᾶ, ὕ, 19). 

] σαμουηλ. 38. πρὸς λογισμὸν (ἃ. ᾿ὰ. ψυχην) οὐχ ἐννοουμενον οτι μέλος κολλω- 

μενος τοῖς Ψαλμοιβ τὴν σώματος κρασιν (εξι») μετατιϑησι καὶ δαιμονα ψηλκῳφυυντα 

τὸν νῶτον χαὶ τὰ νευρβ. ψυχουντὰαὰ καὶ παντὰ τὰ μέλη ϑορυβουντι διῶκει -Ἐ καὶ 

ἐγενηϑὴ ὃν" τῶι εἰναι χτὰ (1 ὅδ, 10, 33). 

Δμιππάϊαμροι ἃ. κα. οα. ἃ. ἸΝΊσΕ, τὰ Οὐἐπροι. ΡΙΠΠΟΙΟρ. - δον. ΚΙ. Ν. Εν Βαπὰ 18,5, 4 

υἱ 
53} 

"4" 

να 4 -ι 



}}} , ΚΠΑΝΕΚΈΝΒΈΕΠΟ, 

αιθ ϑλνρῶλο μι5ὰ ὁ .αϑὶ «οἱρ [κα ὐ ομβας ΝΘ μου ασιϑβνδθιος υοἱν τ. ΡῸ. . ᾿ϑλο 

τ λολνγεθ ἰμγ ἰοον Νὰ ἰν μκϑλθο το δ λ9}} ἴἰο αι. σα. όμμ μ5. τοῖν 

φον ΜΕ 1 ο΄. ἐμαραϑο ἰἰλαν αϑο ἰϑῖϑο [ϑ.ρο5 ὧν. Νὴ ΠῚ ΝΜ ὁ ἰοσυξθουο δ 

ὁΝο δας ἃ “ϑὸ 3. ἰα Ἄβ ρο.. .:9 1ο πὶ "δὼ μὸν ομδδς φῦ. 

μοι οὐϑ ἰαλσο .ϑ, 095 ἰοὺ "ν ἃ ἀπο τς οοβων 5 5. ὦ ὡλσθαθο ον ΟἹ 

Ὡς κα ΝοΣ ἰαν ἄβιοος. ὡ5 Ὁεεπ μοὶ ον φαὸ . προ οὐ μμο διῤϑο 

πο δ λῶο τιμὰς οορνο Μ᾿. βυπο φα μ᾽ αὸὶ βοῶὰς γ τμοΐο ἰυοθα 

»οἱ ἰϑαθ5 Ἰοιϑδνβαν ΠΠ. αοὐὸς θοῦ ὁ ἰϑλϑ  ἰπᾶο ᾿οοῦλοῦ μὰ ζοοῦλο νῶι 

ΦῊΙ5 το ωχ κ᾿ 9) ἰαυν δϑ ἰβούδωου 'αϑῷοὕυῦ ποὺς. τὰ5 :} οὐδ ἔϑιρὸ ὼ ΠΥ ΕῚ 

[ον τα ομο ἢ} .Δ9. ἄβιοον. κ9 ᾿ϑομβο Ὁ δὸ ΝΟΣ (οὐ λας ὁ) δ λο ωΣ, " 

τοῦῦν μοΐο μο ριο Δα ΝΑ ὡς) ὁ ἰατῷνς μο Μὸ τς οὐρηθον ] πορῦ ᾿οβοῦ ῥὸ "ἢ 

μο ῥα ὁ ἰοιο ἰμο ἐγ ποιαν. μμὸ δϑὸ οἶμαιο ἰδ ἐγ οοιαλαῖς ὧδ μμο 

᾿νοῦ ἰδ ελλιϑο Δ 5. πιο ἄξβιρασ. ὧκ5 τσοὶ ὡο Ἀκδν» οὐοούμυ ον [δ 9. μα.9᾽ 

ὍΣ μοῦ ας. ἰϑααο ὥῸΣ δου. μαδόδδροο ἰοῦ οἱ» κὸ. οο νοἱ «ὡς 

δ μμοὸ ᾿οὰς ἀ5. οἱ τῶν κυ οἰδδδααθιους οἷς οἱ 5 κϑομδοι, δα ᾿ρϑι (θο5 

χροίο. μὲ ομτ ον δ σο μὸν νὼ τ 5 ὧι Μμο) τίφαδοο μααοςἢ μομὸ 

μμο κϑϑὴὶ ἢ} }οας. μὸ ΐο αἰ ΜΘ καθ ϑὲς ἀ5}. δ μρο 

ΘΟ) ὡς το. ἰβάσ, ἄξοο δ υἱασ ἡ λο ὠλοοῖθο ὐαϑῶν οι90 

οἰ και τώ μα ὁ μας 15 Μίμδω ἰοοραν. Ῥαρι }|0 εἰαων» ον Ῥε8 ὁθ 

τὰ ἰρβο . } μο ἴοι ἢ ἐξ ϑι κ ἱ δα ὁ αι ὰθ αο ᾿γα. μα ϑῦν, οὶ οἷοί 

κακαὶ ὼς ὡλϑ οὐ9ὸ «οὐ ψ ϑίο ιϑομαϑὶ Ῥρρ ἔμ: Ῥαρ ὁ μὰ -»» «λ}» ἰοῦ 

οι ἡ ἰαῦ οδγ ὡοο αι ἃ δ ὁ (ας δα; 1.9. ἄξοου, ὡς ἰϑῳν ὡθο 

το. θοῦ οϑρ5 οὐοι. καθ οὐδ θυμὸ; μασι κω .}.οῖ5 ᾿ὔνοιο ἰδῶ ας 

το ἰϑίαυ. ἰαορϑο τε ϑος. μο5) μδϑ» ἰαν βοωο. φ. και ο «ὦ 

5 Μ᾽ αὐ αὸ ο κῶν μααςν μμὸ ων ὡ ὁ λούαθο οὐὐοια. μμὸο ὁ ῳδιοῖς 

«οὐ ς θο αϑυδοου ἰμὼ αὐ ὐκόθο ὠπολαθβος μας δος. ὰχ5 ὡς. αϑὸρ 

δέ ας ἰμαὶ οἱ τ μομῶ λαρορϑ δ  ὼο ας. ρούμο ὦκα ῥοῦ ἰα; οι. 

[α.,:.595 ἰα.. δ ἀλο μὶμο ας. οὖν. μ᾽ δ.51. ἰγορβ 'βιμβο δ. βαρ οἷο . τς ΝΒ 

ἔμαῶῦο μκεΞ ομαῦαϑ' οὐκ" ΠΠ τ αὸ αὶ ἰδ ὃς οοογαλνος μοὶ τς ΘΕῸΣ 

ἰνολϑ λα [55 ἢ} «3.5 τα, 9 οὖν. οο 8)Ἴκκοαυ ἈΣΟ' τϑιῦ .9 σου 

λάβοι μευ ὑσϑλαϑ ὡο οὐδοῦ αὶ ὁ ον, οἷο. οὶ μον νου 

νοὶ βαϑο εἰμ θ᾽» βαιά ας. θοῦ. ἰασ δα. μμὸ λον, οἷς υοδιροοΐ» ονλϑεοί μβοραθο 
τθ5 μϑϑϑῦο οϑον βθαθὸ ὁογὺ «αὐοι ἰοῦ. ας λα δ. ομο ρϑαλοο ϑ.. θ᾽ σοι 

βοκ νΩ ὩΣ. δ οῖο ὰν μμμρὸ (ΟΣ ΦΊμομίο 5 αὐ υ οἰ οϑ 15] μὴ» ὧδο 

Ἄθρος, μϑῖο ἰμραθοο ψοθαα γα ραοο ἰμαροο [0] Ἰαωυΐ δον. κα μοΣ 

ϑθνλάθοΣ [λα 95) ἰα») ἀλο μμὸ 'ὼς ΚΔ ὠβοορθ οοὶ 7 ὡαϑῶς, μοΐο . θοὸν 

ἰϊαμιαν μ΄ δα ον ἔρον ν οἷν ἄβπο ἐνϑυοὶ ἰναῦι ῥῦδο ἐπα ἰρλθο ἐβάδνρας 
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28, πρὸς δαίμονα φαινόμενον ξιφηφορὸν προσήκει ἡμας ὡς ἐν πολεμῶν ἀὠπὸ- 

κρινεσϑαιν οὐπεὸ καὶ ὁ πίτηρ ἡμῶν ὁ μακάριος ΔΙακύριος ἀπεκρίθη αὐτοῦ σροὺν αὐτὸν 

ξιφηρὴ αὐτῶν ἐναντιοῦντα ὁτὲ ΟΙχξτο τὴν πιραδεισον ὀψόμενος ἣν Ιαννὴς καὶ Ιαμβοὴς 

ἐποιησαν -- ([ βδιη. 17, 45). 

Ϊ 34. πρυς δαιμονας δι περι. ἡχυ ποιουντθ καὶ μετ ταυτῶ αὐτῶν (ῶνας ἡμᾶξ 5 Ἐἶε 

ακουεξιν ποίουντας (1 βαπι. 1747). 

9ῦ. πρὸς δαιμονκ μὸι ἀπειλοῦντα δι᾽ ορχῶν τὲ ονειδισμον σὲ ποιησο) πιὶ 

ἐμπαιγμὸν ἀναμέσον πόντῶν τῶν μοναξοντῶι ὁτι διηρευνησίς καὶ ἀπεκαλυψας παῦος 

παντῶν τῶν μιᾶρων λογισμῶν φυσεις -- ἱκανουσϑω μὴ καυχασῆω ὁ χυρτὸς ὡς ὁ 

ορϑος! (1 Τ6ρ.. 31. ). 

βασιλ. 20. πρὸς ψυχὴν υπὸ δαιμονωῶν εἴ ἀπροσδοκήτου ἐν ἀξὸνρ τανεντῶν 

ϑορυβουμενὴν -“ μὴ φόβου χτὰ (11 Βορ', ῦ, 16). 

Ω7. πρὸς ψυχὴν οὐ πιστευουσαν ὁτε ὁ ἀὴρ μεστος ἀγιῶν ἀγγέλων ἡμῖν τὲ 

συμμαχουντῶν Χιι τοῖς δαιμοσιν οὐχ ορωμένῶν - [(Π| Πρ. Ὁ, 11}. τε 

δαυιὸ. 98. πρὸς λογιόμον εἰ8. τρόμον χαὶ πτοησι» μὲ ριπτοντί ὡς τῶν δαιμονῶν 

ἐρχόμενον καὶ πρὸς μὲ μαχουμένῶν  (ψΨ 3,.4.»). 

90, εἰς κυριον περι οψεῶν ταρασσουσων Χαὶι βδελυκτῶν υμιν νυκτὸς φαινομένων -- 

(Ψ ὕ, 83--}. 

80. πρὸς λογισμους συμβουλευοντῶρ ἡμῖν ἀπὸ πρυσῶπου τῆς δαιμονῶν χακιας 

φυγεῖν ᾿ καὶ μὴ ανδρειῶς αὐτοῖθ ἐν ἀγῶνι ἀντικεῖσθαι -Ε (ψ 10, 1). πΣ 

81. εἰς κυριον περι. οἰησεωῶρ ὡς οἐ δαίμονες καθ᾿ ἡμῶν ἂν τὴν νυχτι ἐρχεσϑν 

μδλλουσιν Ἔ τὐπιστηι κύριε προρθασον αὐτοὺς καὶ πυ7ποσκελισον αὐτοὺς καὶ ουσαι 

τὴν ψυχὴν μου ἀπὸ ἀσεβῶν καὶ ἀπὸ ϑομφαιαρ (ψ 10, 15). 

332. πρὸς ψυχὴν πὕὉπὸ φῶνῶν (ηχῶν) φοβερῶν καὶ πὉπὸ δαιμονῶν ταραχὴς πτοη- 

ϑεισαν - (ψ 19,51) 

88, πρὸς δαιμονὰς νυχτὸς τοῖς ἡμῶν σῶμασι προσκολλώμενους και ἐν ὁμοιοματι 

σκορπίων τὰ μελὴ ἡμῶν πλησσοντας (ψ 26,18). 

1.34. προς δαιμονας εξαπινὴφ ὑπὲρ ἡμῶν ὧ νδοι (“υϑιοπερ) εξ ἀξρος κατεις ἐπ᾽ 
χυπτοντας -ἰ (ψ 20, 5). 

85. εἰς κυρίον πέρι λυπης δαίμονος μοι ἐγγιξοντοθ οθ μόνος ἐπιϑδυμιῶν οὐ ποίει 

ἀλλα ολος εν τὴι κεραλην καὶ ἐν τῶν νῶτῶωι ἔνξθγει. τοτὲ μὲν μετὰ λογισμῶν λυπὴν 

προσαγοντίον τοτὲ δὲ οὐ ξητῶν λογιόμουξ εἰς πολλὴν ϑλιψιν ἀχρήστον τὴ ψυχὴν 

χαϑισται Ὁ σὺ σκεπασον μὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν μοῦ τηθησὸν μὲ, δοξῶν χαὶ λυτρῶσιν 

κυχλῶσον μὲ «νὰ σὲ συνιὼ (οἷ, Ψ 81, τ1.). 

80. εἰς κυριον περι διιμονῶν ἐπὶ δέρμα σώματος προσπιπτοντῶν καὶ καυστηρί( 

ὡς πυρὸς ἐν αὐτῶι τιϑέντων καὶ τυπους κυχλωδεὶις ὡς ὑπὸ σικυωῶν εμποιουντῶν, ( 

δὴ πολλακις οφϑαλμοις ἰδὼν τεϑαυμακα (Ψ 94, 1--). 

137. εἰς κυρίον περι λυπὴς δαιμονὸς τὸν τὲ νοῦν αλλοιουντά καὶ εν μεῶι τόν" 

φροντιὸν καρτερας ϑλιψεῶς μεστηι καταπηγνυντα" ἔστι δὲ σημειον τοῦτο μεγαλης 

ἀνοιάς - ἀποχατάστησον τὴν ψυχὴν μου κτλ (ψ 84, 11). 



ΠΝ ἮΡΑΝ ΈΕΝΒΕΠΕα, 

αααὺ ἄβοωο ὡς ἐὐλορκα, ἰκαυν ὧθο υϑομαας, ἃ ο ὑαϑ! υϑοιν νῶν Νὴ 

Δα ἰϑοιθιοῦ ᾧ [ο,μδθ νλδα κ9 ἰοῦ οἱ μδὰθ βὰς θοὴν. μοίο ὡ. ας Δμο. 
ὁ ἴα Ἂς ὦ νων λα ἄζοος. ἐς ϑι Υ εοπς 

μϑιϑηὶ κω. ἄβξβνρο. Ῥ .5’λδϑ Ἄϑροῦ. υϑὶϑο .νἱ ϑνλϑο ας, Νοο ὁ ἰοῦ 

ἡμδο ϑ δ 9 ον μο σοσ αἱ 1 ὁ ἰδοῦ μοῦ ον 5 Ἄδαν δῷ τ λα. Ἐ9) 
το ξαν ὁ ἴμῳςϑὺ πϑιαννμα α.65} ἰα;γ ὯΣ. θυμὸ ἰὼ, βὸ ὑλλοοςθο υσὐγαξος, ὁῖνο Μ᾽ 

Ῥρο ἡμ εἰλανμον ἰπκα δ λλογ .αϑ. βοῦς. ϑ νονοῖν ἰβαλλλο ὅθ τ ρος 9 
καλὴ ζϑο ἢ} ἰοαις ᾿αϑ. Π|ϑΐο : ἰροΐγ βὼ λομηϑο οἷν ἰασιμοο οι 
ὡς ὡλὰα 5) ἰαυν δ λοις μο ᾿οὰ. ψξὸο πῶς, διο βμκδθο ὧδ -οιοῦδνοῦ 
9 Πἰανμκκν ἔρϑοΣ τῷ ρῶς, ᾿λϑὴ οὐ ο ον  ομς ΣΒκο ἰομραυο ἰλανια 

γον οΑϑῦ νον ω5. ορθυ Μ9 ομδω ἰοῶν ἕμὸ 9 ψββϑϑσοΣ κυ ως. ζολοβ ἢ 
δοϑδαὶν κοΐ δι ἰοῦ, μκὼ} οροὶ Ιρ βαο {}γ7 49. Ἄβας. μὸ ϑυροσυΐ, οοδν 
ίμυ νοἱ αὐϑο  .«ὠλϑὺς, «0 κοοἱο ἐν ὠς, ομοίγ λοο ὁ μμο [ὡ 

δον μμο ἰοὸς, ομὸ [οι γθλο οὖν. ΝΣ ΝᾺ ῥϑος. οοορμυίο Οοιαθυό ομοσα ἰοδν.,͵, «ορλοίο 
Ῥο » ὡς. Μ9 (οὶ ὁο καθ (ϑομαθν ΘῸΝ φρῶϑιο, ἘΠ μτθυ ορυδοον ἰϊσα ὰ ἀλο 
βγαϑον λα θα ἰξϑδδ ΔΩΔΣ Μ Ὁ μοίο ὁμοαθ οδϑ ὥσνμοο μὰς μῆρο βκϑο οί" »ο 
« ομοίο Φνλϑῦ  ἰαΣν ὑγνκάας ων. «οὶ βοῦν :βθαϑδο ν 'αῷν ἄσιροα. οἷ τ 

δδϑυ οϑυ! αι ραν. μὸν μοσυγ ὁρμαὶ 9ο] ἔϑ δ Π|ο. λα». ὁο οὐ ,5.9 οἱ 

ον δι μας ΝΘ μιϑν τς ο΄. ηἱ ὦ φανμοο ἰρϑαιο [αν 15. μλϑυδϑο αλλ. ο 

ἰα  ϑρος θοὸς. ἱλόλϑ ἰυυὶ μήο ὠὐλρλοο μος ὁ μοίο ὧὐθ αὐσα ῥα μιϑας ον 
56" καὐγαδν. ἐν μ9λ κασι. ἐ5ι}} θυ ν Ν᾽ ϑοὶ, οὐ Ναὶ σϑοιο βου οἱ ας 1» 

βαθὺ ὼς κι μοΣ ἰα γα, μμὸ τος 59 δ ο μθδα δον οϑὶ ἔμβοὸῦ ομδθαζ 
κακὸ. αλλϑα [0 [6.5 .-ὡϑ. εἶβοας ἰϑομῖδος «α σ ς, μοῦ ἰδ) ας 
ἰμωςς ο μβνοίο 5) Ὡϑαυθμσλοῦ τὸς μον δα π οον. τ καλαῦλαν οι αν ΝΔο ὁθ 

εὐ ο 5. μὴ οὐόον μὸ μάθ μοὶ ὁ ββλλαῦο 'αα.; οὐδϑι ρος νον ἰυγοὶ μμϑο 
μλοῦ σα ἰμαϑς, μ|9]} ρων μ Ἄἄξρο. νι ον ὡ ἰοαὰ ᾿ῷ5 |λιοὸ 

Ῥῃϑ .18}}5 ἀκ ῶῦ ὁμάλοο Ν᾿ ϑῶς Ὡϑιοροὶ φϑς ὁ ἰοβδ μμραϑ ᾧ τῶν το 

βαδυ "») αϑυΐῦβξοο. ὡ. κμ “515 Μ᾿ . οἷο. Μεὶν »ρροῦνοοις, Θόοῖρο μοί ἀ ἀοὶ 

οὖ. ἈΝ, ἰοδα ὦ βο ἄϑυδο μβλοο αν τ οἷῶς τϑοιν μαλόὰ. δ 3 δον 

δὰ »ροδϑο  μλαλο ϑν ἰδαλο. μμοὺς, μμοΐο κοῦ [κ5.0. ὁ ἔμ δ. μόνος 
ἡ ϑμϑίςα. οἱ οιξεϑαξῶς, ϑοροο κοί (Δι αοί ἢ (ἰο. ἐέονοο ομαθ θῶ ϑὸρ πῶ Ξῷ 

Ῥδν. ἰοιν τομοίο τὸς ᾿ϑδδο κ9 ὧς ᾿νοῦ αν ἄσπρος. «ὦ μ μαϑὶϑ Π}} 

εϑϑαθίο αακυν, ρέϑαθοο τἰδῶο ας ομμοο ἰΞι9ᾶ9 αορϑ ἰοῦ οἱ 5 
ῥακα βὸ «δὶ ἀθομο εἰδῶ πα τς ὁ λοϑας βάρους μακροῦ μοὶ θοροῦ ὡς ον καθ 
ἐθθα υποᾶ ὅσ μάταν, ς,οακρλαυ οοὐ δ ὁ ΟΝ, «ἀϑωδοο :3 
ὩΦΝ ΝΣ. λα Ἄκρας - ἰεϑα ὑοχλς μ μὸ «ἰοομ Μ9 βοια. δου 
ἘΞΑ. Ὡϑιανῦ δας ϑοβν9 μον ἰδ ὑἰμο οἱ ὁ ἰαῦγ ὡ τῶν κςς ἰμαρον : μοί 

57 (γ 

“-,, 
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88, πρὸς λογισμὸν δι «ἀπειλῶν μὸν λέγοντα οτι ἐν τὴν νυχτι δαιμονεὲς ξιφηφοροι, 

ἐρχόνταν - (ᾧ ϑύ, 15). 

89. πρὸς λογιάμον περι πληγὴς ὑπὸ τῶν δαιμονῶν μοι εγγενησομενης προίρὴ- 

τευοντα -- (ψ ὃ 7), 18). 

40. προς ψυχὴν καιρῶν λυπὴς λόγου! πνευματιχοὺς ἐν τὴν προσεύυχην ξυρεξιν 

ξητουσαν --- (ᾧ 87...» [. 

{41..- εἰς κυριον πέρι δαιμονῶν νξευρας τοῦ σώματας καυσαντῶν Ἔ (ψ 88, ). «οἱ» 

Ὁ, πρὸς ψυχὴν περι λυπὴς λογιόμον πρὸ τῶν οφϑαλμὼν ἡμῶν διαγραώφοντος 

γηρας του πατροβ καὶ ἀσθένειαν τὴς μητφοβ καὶ πενῦος τῶν συγγενῶν οὐ παρα- 

καλουμένων - ἠπαλυνϑησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ χτὶ (ψ δ4, .). 

48, εἰ κυριον περὶ δαίμονος ἐν τὴι διάνοιαι μοι. πἀαπειλουντα μανταν καὶ ανοιτον 

εν καταιόσχυνηι ἐμοῦ τε χαὶ τῶν τὸν ἈΘΙΟΡ διὰ μοναστικὴς πολιτειίς ξητουντῶν - 

(ψ 68, η). 

44. πρὸς ψυχὴν οὅυ συνιειόων τι λεγουσιν ον αρχηγοι τῶν δαιμονῶν περι, τῶν 

σπὸ κυρίου ἐγκαταλελειμμενῶν -Ἑ {{ψ τῷ, 101. τον 

45. εἰς κυριον περὶ ϑηρίῶν ὡς εν ἀερι πετομένων φαινομένων τὰ καὶ ἄυτους 

εχ τῶν τοίχων ἑξιδναι ποιουντῶν ἡμᾶς λέγειν δει οτι καὶ ὁ γερῶν αἰγυπτιος ὁ μαχα- 

οίος ΛΙωκάριος ἡνοιξε τὸ ὅτομὰ αὐτοῦ λεγῶν Ὁ (ψ 78, 19). 

406. πρὸοᾷ ψυχὴν οτι προῦ αλληλοῦυς οὐ μιάρον δαιμονες πεὸῦ ἡμῶν λέγουσιν οὔ 

πεπεισμενὴν - (ψ 82, 5). 

47. πρὸς δαιμονας κατ' ολίγον αρχομενουρ εν βδέλυχτοις εἰδώλοις ομοιουσθι 

χαὶ εξ χερος παρακυπτοντίβ δὲὶ ἡμᾶς αποχρινασθαι ὁ καὶ ὁ δικαιοὺ μακάριος ἡντῶ- 

γιος ἀπεκρίνατο λέγων -- (Ψ 117] 1). 

48. προς δαιμοναὰ ὡς πῦρ φλογισϑέντα ος μετατιϑέμενος, αὐϑὲς εν χαπνῶν 

ἀνελυϑη -ἰ (ψ 128, τ}. 

1.49. εἰς κυρίον πέρι δαιμονοᾷ οτεέ ἐν πῦρι φλογισθεντι μὲ κατακαυσει ἀπει- «οὐ ῇ 

λουντὸς μοι. -- Ο καταβήσονται, ἐπ᾿ αὐτοὺς ανϑρακες, πεδουνται εν πυρὶ καὶ οὐ δυνὴ- 

σονται. τσταόϑαι (ᾧ 189, ι1). 

παροιμ. ὅθ. πρὸς λογιόμον μοὶ λεγονταὰ οτι κινδυνου πολλοῦ καὶ, ϑλιψεως πληρῆς 

ῃ οδος ἡ εἰς 1. Χ᾿ γνῶσιν αναγουσα (φτον. 32), 18). 

ιωβ. Ὅ]. πρὸς ψυχὴν οὐχ ἐπισταμένην τι ουδὲ τῶι κτήνει ἔχει. ὁ διωβολος 

ἐγγισαι χωριβ ϑέου ἐντολὴς τὰ ἐργὰ τῶν χειθὼν κτλ (0}ν. 1,10 Ὁ). 

δῶ, πρὸς ψυχὴν οὐκ ἐπισταμεν" οτι μέτα πειραύμους εὐτὴι Ἐ))έε"ομενοῦς δια 

λογισμῶν ὺ σιετίνοιδ σπευδει ξητῶν παρὰ 1 ὕϑέου τνὰ ὅωι αὐτῶι τοῦ σώματος ξξουσιν -Ἑ τη" 

(Τον. 2,4). 
ὕϑ. πρὸς λογισμους ἡμαδ δσαλευονταο ὅτ προφητείας ἡμῖν λέγοντας τι ἐν τῆι 

νυχτι δαίμονες ἐν εἰδει χστερῶν ἔρχονται καὶ εν τῇ χελληι οφϑησονται τὲ καὶ οὐρϑειιλ- 

μους πὉμῶν Ἀν ποοσῶπίις καυσουσι" ὠφέλει δὲ ἡμὰς εν τουτῶι τῶι καιρῶι τοῦ πειριι- 

μου γονυπετουντάς τὴι προσευχὴν ἐβμενξειν καὶ τὸ προδωπὸν ἡμῶν μεταστρεψαι καὶ 

μὴ Ἔφορῶν αὐτῶν μίας θορυβεῖν σπευδοντῶν - ξκεινὴν τὴν νυκτὰ καλυψάτο ὅκοτὺς 

σχοτωϑειὴ τὰ αστρι τὴς ἐῶ αὐτὴς πὉπομέειναι εἰς φῶβ Καὶ μή ξιὴ μηδὲ ορωιὴ εωδ- 

φορον ανατελλοντὰ (ον. ὃ, 81). 



10 δ, ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΙΟ, 

ογὐςς αοο δο τα. ρου. νον ἰδαν5 οὐ ἄβδιροαν. ομ λᾶο ὁὸ 

ΝΑΘΟΣ ὦ -“ΒΑϑαδϑ ὡς ΚΣ 1} ὁ οἱϑ βοῦν ᾿λϑυδο ἰαυμϑο .μϑϑρο ὁμον φῦ 

"ν. 349. Ἄβιρον. :ω βοα ῥο ὡς μὰ ὲμο ᾿ρααὰαζῷό Νβοιίδ ὸ Μὴ Βααο οὶ. 

",ο Ὅδοο ἰεϑὶ ΝΣ. κϑαο ἰώ ἰμοδι » θυ υἱ τἰαρις)ς ίμβδ ἰμιάθαιο 

ΚΟ Δ μρο υνβν οὐ βόα ἀπλουνον, ἀμ οο ὡύ ὁμῶς, Θμῤο 6} ψνο 

ἰδοα.5 ἰασυὰς ϑοΐα. ἰοοι ὦ9. μον τϑδαῖν ἢς ἢν .9» Ὅβιοον. οὐ υὐοιαδνι υσῖ» 

βόδι το δύ)" ἰδιλαν τὺ μοι ὍΣ. ν οἷν, κϑαν δια ᾿αλαῖ» μοι, ααοίος ον») 

ἈΝ. μνδΣ ὅλος, ον ὸς τμμο βμο αλο οὐδ {γον ὁ μμοΐο μ1. μϑ. 

4" ιϑομνο «οδαϑοςῳ «ΡΟΝ ὦ σολύυλο,. σοῖς -; Ν Ων, το Ὁ ω.9. ζϑοιῖ ρας ον. 

85 ας δὸ :α.» ο,υοἱ νὰ ὧο; ἰαΣ} βοαῖς. αν 5 αἱ δὸ᾽ (ϑοβοαϑϑ δ νυ 

᾿ς ΒΟ} «Ἱ ἴο. σοῖς θ᾽» οιαρας μ. Ιαϑῦς, ογαυ οὐ ΔΩ δ λοο :15.ο» 

ἴλϑαν. αϑ.ο) ἐν μοίο ιϑονϑιροος. μὰς ΝΘ χ᾽ ὡονϊ ον [δυο «οὶ «οἷ; ϑρο 

Αβιο ΝΗ ἀϑϑιΐου. ὀεϑλλίο οιαδλὶ . δὲν λανὼν, (οοῦνο οἱοιο ΟΣ 5.1 |ο 

Ὡ καρ ἰκάα. ἄξοροςς. (ἀν } ον] ῥο δυίαιαΣ. δ λο ΟΝ} }|Ὸ ἰδωοο οδὴῪοο 

μὰς μα 9 .ὐδβρατς. Ναϑο ΠΠ. μ͵ο ὁ αν ς΄ βου, οέθο Νὰ λ5ο 

υμοο. σοὶ ὧϑο [Δ οι5 ὡὸ Ναϑὶ ἢ ὠϑδὶο.. ρα. ὡᾶϑο.. ας, Νομάδας 

57. 96] νέον δ ῥθο δ λορ᾿ μ5γ δ νμο, .|9}5 οἱ ὡϑί ἐγθϑι μοι ῥθο υυὐϑγῶς, ἰομῶν 

ομσαῦ οἷς τ ποααθοῦ ἰκοο ἊΣ. τοῖς μμ5 ϑ κα ἄἄβροα. ὧϑ λον 

οἷν. ἰοον [95 μ΄ 9] :οριραβν ῥο ῥὸ ̓ϑοος. ΝΘ "γ δ λροο ἐβερακῷς ϑο 

ιν. 'αο ἄδρο. ἐῶ ο]} ἢ ιϑοθας ὡοο ; : μων ἰδ δο ον. ΜΙ ὁ ιϑομθο 

:λαὶμο βοιαῶς, οἷ. «ἐθρασθοο : οἱ οῴνοι ἰδϑλνο δὼ λαυρου ἰπιαᾶων ΠΑ ΤῚ 

«αὸς ϑρὸ Ἱν Ν λουΟἰμ5} δ 1 [0 }κοα αϑ. ὁ ὡρλ ταις ϑορ μν9ο]) 

ἰϑεὶ ον ϑομοο ων, Β τ οοΐθ ὡοον ἰοὲ5 ὦ ὼ; ΜΘ Ἄβας. θυ 
ἰαυ 95) 'ᾶσ δ λο υμο ἰὸς. ΠΥ μοὶ «λας μθλονς μἱ να Νλο. ϑομθορο 

εἰ ΟΣ τιον ἰρβάαλο νόμων ἰϑδϑ ρος ἰδ μβϑϑον [᾿οοὶ ιαδς μαι. οἶον 

εδδὰ ιϑλοοίδλος. μϑ5 |ο σα θο μα. .5}5 ἰσον ἰοὺς ὁ υοὺ φοου Ὁ 5} Ιαϑωγ 

εκλνε5 ς μοὶ» ἰοῦ Νὰ ἀ μὸ αὸς κοῦ μαλαυοδοο Κ᾿.) 19..5. δ «οἱ υϑὸςς ἰοϑιο 

(899) «οεβίδαιος Μὴ λορϑὶ ΜῸ ὡΘονΣ ολορθ ὁ αϑυξϑορθ Θλομϑεν κα οὸςς “ἰδ. 55) 

ΣΝ ρρμυ δ ομοο αὐ ῥα51 ἰξ51 Ν" το οἰδαυϑὺ βοὰν, ᾿οομος ἰδοΐ ον 5 "!ο 

ὧδ (ϑομο ἢ ΒΡ ὁ οοι ἰδᾶας μϑῃ ἰοῦ ᾿ἰϑρο ῥὸ ωϊῆρῳ μμ9. ἄἄβξοον.. 
Ἀϑρος ταοῦ τδοοῦ δος οἱ ὁο ββοιλολο οἱ δῶν Νλοο 0} ΒΓ (ϑομνοδ 

δι. ἰϑιν νόμο οὐομοδιαθον το ἰοῦ κόα ἰμμν δ. αὶ οἷν τ θαθλο 5 μαϑυ 
μας» εϑομϑο δὰ οἷς ὦ» ἰοο Με τ οὐ 3 κυθὶ γίο. ας δ κα μόνα 

58} αὐθὸ οὸς Μὲ θλο οἰ. τμοίο ομθο οθο) οὐ οὐγία ον (σοι αν μος δ ἤμμν 
Ἄϑρος. μὸ ἔκλυσιν ζοδιςς σοἱ ὁο α.) αι. «οοΐὰ. μοὶ ΕἾΡΝΘΝ οθς. }) ὦ. 

ϑωμ ΜΒ δ ἰδ ο)ο [ἰαϑ οι ἰμαλθα ον ἰποονέλαθον : βονοοο "5 4 θυ 

μεμὸν βαθὺ Ἄξιον. τλοο τῴ ροϑ: 9. ἐο αιϑονοὴ ὡϑὸ ἰοβν. (5. αλλαοὶ μὲ. «αοιαξὸν, 
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ὕ4., πρὸς λογιόμον μυι προφητευοντα ὑτι ϑιακίτος ὑπὸ τῶν διιμονῶν μὸν ἔπι- 
τυγχάνει -- (00. 11,14). 

μιχαι. Ὀῦ. πρὸς πονηθον 1 πνξευμὲ τὴι ψυχι μου ανϑιστάμενον καὶ μοὶ τί 57. 
ἀμαρτιας αὐτὴ τὰς προτέρας αἀποδεικνυον τὲ χαὶ λυπὴν σπευδὸν καταβιίλλειν εἰς 
αὐτῇ» -Ἑ (ΔΙοῖα Τὶ 5), 

ναάουμ. ὅθ. πρὸς ψυχὴν οὐκ ἀνδρείως ὉὈὉπομενουνσαν τὸν διιμον ὃς χαιρῶι 
πρυσευχὴς ἐξώπινης ἐρχόμενος κατασκῆνοι ἐπὶ μεταρρενῶν (7) καὶ ἐπὶ αὐχένος καὶ τὰ 
τὰ κναὶ καὶ τοῦρ μυκτηρίς κνιξει -Ἐ χρηστὸς Ἀυριορ του βυηϑειν ἐν ἡμέρα χτλ 
(Να.. 1,7). 

ΤΥ. πρὸς ψυχὴν ἐπιϑυμουσαν μάϑειν» τι δὴ ἕσται τοῖς δαιμοσιν κρισεῶς ἡμέραι 
χαὶ τινὶ γένει βασανισμου περαδοϑησονται" περι δὲ τουτὸυ τοῦ βασανισμου μυστικῶς 
ὁ προφητὴς διηγείτιιι λεγὼν -Ε (ἄδοι. 14, 1»). 

[ηδαιι. ὕβ., πρὸς δαίμονας ἐξώπινης πυρὶ ἐξάψαντος καὶ δια συγχύτῶν (φώνων 7" 
ταραξαντας" οτι δὲ τὴ» ψυχὴ» ὃν πτοησει ξρριψὰν οὐκ ἀφιεσαν αὐτὴν ἐν τρόμῶι 
αὐτῶν πέσει" προσήκει ἡμάῷ λέγειν ὁ πιὸ ὁ ἀγὸς ἡμῶν πεέτηρ Μμκαριος κυτοῖς 
απεκριμάτο λέγων -- δειλιατε εϑνὴ καὶ ἡττασϑε ναὶ ἐπαχουσάτε παᾶντὲς οἱ ἐσχατοι 
τῆς γὴ5᾽ ἰσχυσασθε καὶ ἡττασϑε, βουλευσασϑε βουλὴν καὶ ματαιοϑησεται, λαλήσατε 

λογον χία ον μὴ στηξει διὰ ἐμμανουηλ (68. 8, 9 1.), 

ιερεμ. ὅθ. σρὺρ λογισμοὺυς ἡμῖν ἐπιτυγχανοντας δι ἀσθένειαν ἣν ἡμῖν οὐ. δαι- 

μόνε ἐμποιουσιν - χαὶ ἐγὼ οὐχ ἀπεστρεψάμην εἰβ ὁπισῶ οὐδὲ ἐντελεγον" τὸν νῶτον 
κτλ (765. δ0, 91). 

[ 60. πρὸς λογιόμον ψυχὴς λυπουμενὴς περι φιλῶν (τὴς κί συγγενῶν ἀνειδις εγυῖ 

ξοντῶν ὑτι οὐκ ἐμέρισε! αὐτοῖς ἀπὸ τῶν αὐτῆς χρημάτων οὐδὲ μιὰν παράκλησιν παρ᾿ 
αὐτῶν λωμβανουσὴς Ὁ μὴ φοβεισθϑὲ κτλ (168. δ1, 1). 

01. πρὸς ψυχὴν οὐ συνιεισαν οτι λογιόμοι ματάιοι φόβον καὶ τρόμον εν αὐτὴ 

γεννῶσιν τὲ χαὶ τὸ ἀγιὸν φῶβ τὸ τὴν διανοίαι. πεποιϑησιν ἐμποιοῦν ὠμευρουσιν τ᾿ 
ἀπέχου ἀπὸ αδικου χτλ (65. ὕΈ,), 

03. πρὸς ψυχὴν τρέμουσαν ἀπὸ ἀστραπῶν εν τοις τοιχοις γενομένων -- (Τόγοηι, 1,5), 

68. εἰς κυρίον πέρι λυγισμῶν λυπὴς τὴν διανοιαν εἰς ἀβυσσον νεκρῶν μεῦτοι 
«παγοντῶν τὲ καὶ οψεις βδελυχτὰς ἐν τῆι καρδιάι ἐντυπουντῶν" εὔτι δὲ τουτὸ σημειον 
Ι ψυχὴς εν κινδυνοιῖς εοριμμενης τ νὰ τὶ ἢ λυπὴ μου κρατερα καὶ ἡ πληγὴ μου 58" 

στερεξις οὐ ϑελουσι ιαϑηαν καὶ ἐγένετο ἢ παρδιιι μὸν ὡς τυὐῶρ χτὰ (]Θ νοῆι. 1, 15]. 

θ4. εἰς χυύριον πέρι δαιμονῶν ἡμῖν ὃν τὴι διανοιαι ἡμῶν λεγοντῶν τι διώ 

ταχους ἐν ταις ἀναστουφαις θμν μελλετὲ χαταισχυνϑησεσθαι -Κ (Φόνοπι. 177, 18). 

ιεξεκ. ῦ. πρὸς ψυχὴν δειλιῶσων ἀπὸ πολέμων δαιμονῶν τῶν δια ψηλαφησεὼϑ Ἔ 
(ἄκροι. 8,9). 

ματϑαι, 00. πρὸς ψυχὴν οὐ πεπειόμενὴην οτι ουδὲ χουιρῶν εξουσιχξουσιν οἱ διι- 

μόνε ον τπερηφανουμένον ἐν τουτῶι τι δὴ ανϑρωώπωὼν εξουσιαζομεν καὶ κατὰ τὸ 

ϑεληια ἡμῶν καταδουλοῦμεν αὐτοὺς - (ΠῚ. 8, 30-- 39}. 

[τῶὰνν, θ7. πρὸς ψυχὴν ὧν συνιεισαν οτι τὸ ἀσϑενες τῆς πιστεῶς ταραχὴν καὶ 5857 

δειλιαν τῆι χάρδιαι ἐμποιει - (Τοῖι. 14, 1). 

πραΐξ. ὕδ., πρὸς ψυχὴν λυπουμένην ὁτι δια τὸ ὑνυμᾷὰ κυρίου εἐλυιδορηῆη - 

(ϑου. ὅ, 41). 



δ19 
Φ ΟΝ ΤΡ Ὑ 1} , ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΝΩ, 

Ῥτο ὡὸ ρου οὶ ὦ αοϑὰ ἰωλο ὁ μιμοῦ ὁμραα  ῥοο μι ὦν, 5. τοῖς 
ἰδ. ες ἐ τὰ ορκ ἐμ ἰον βαα Δ λον οοον οὐοδαὶν τ οοΣ μκ1.9) οιϑουὲθ 

«ὐοιβδαν τ ῦιδῖς ᾽ο μ᾽ γαωυῶνς μϑον 9 ὁ ναλϑὰ" ὧ) Μὴν οἱ ΝΩυ ιλο : υϑοοϑοιῦ 

ραϑ ὅθ .1ὰραϑ ἰξαυρτ οοο φοο. ς5 μας ἰἰοσρθιάραλος μὴν οἱγΣ κων ἐκ 
55} γαϑὺ ἰυοῖ τίαθος, ᾿ς θα ἰοιδὰν ὀρβαν νι λοο Ἰομϑϑο αὶ ον ἰμθνοο.. ἐρθοο 

Ξνοοον μα όλν, ῥοῦ οἰκλραῦ μὴν δ ὡὰς οΣ ἰπαα ἄπο. ἃ ὡς Ἀπομιὶὶν 
ὁ ᾿ς5 ᾿ς εν μὰ. ἐμὲ Δ μαπα νος, τροι 5) οια  ναα [γ᾿ τας ἈΝ] βόμο 

οὔδωυ ὁ μὰν τοῖς ἰμαρου (995) ἰβθαλα ἄσιρον. τβν εἶδος μϑαο ἰπεςς 
3 Μὲ Ομ οδαΐ τ μον Ῥραϑ δροὺν 5» ἰϑιδν ὦ οοὶ κροομο κρυῦδλο 
ἴθι ἐμ ὕαοῦ σεν ἰδες ἐ ὼο. ομθιαραλονς, αλλθαὶν [κοΐ Ομ θοῦ δδικροιὸς, 

τϑ -οὸὶ δ ΝΞ ἢ ν αἱ το, [7 ἰομθοι μαχοαν δ 59. ’αϑυ ὥβδιροα. 
κόλθο μ0ὸ ς ἐμκθὺν 85. τἴἰλα ἐα.,γοι φοὸ ἰἰαακθ ὡ μον οὐοοΐ μαοἱ Νὰ λοο :-βῶ 

οὖς μα ον το] μιὰς με. ἰαὼν μαλλα }}γ 9οὶ «οοΐν. πεϑιϑοο τ ρϑαις 

τὔλϑα ἰδ δ 55} οον ἰδαϑ μϑρ οί τἰαῦ» ἰβεασ ωρασ ἢ οὔν Ν)2) οοὶ οἱ 

"καθ δας ιν 90 ᾿ς ἰοορ θΠν «ἰοῦ καρῦθ καθ Ὅλο ὁ μακροῦ, μῴδνοα 

ὑῶν ρὲ 99 ϑοῖο .κοὲ9 μμωρα ᾿ὔο [Παϑῷ δϑ᾽ ὁ, εἰν ἌλθοΣ 0ο] ἰδ δ. 

ὦ »ραδοο νόθοι ποι Ὡς ἰδοῦρο ὅλαι ἐγ ἰοεῥῦ ὡς ἰδέδον ἑαυ Ἄξρου. 

ἰδ γααα. μαϑὶ ἊΣ. ὦ κατ ἡ ἰἰαν 51 κά Ἄβοον. τος 5 μι ὧν 

ἰαϑ ἰὸν .ἰοδν λον ἰἰα,μ 9 ὄνος, οἷν. οἶέδαλοο οοϑῥοο ἰδίας οο ἰδδυϑο 

ἐϑαδδν ἱμὰς ἐ ρο ομις ϑπὸς ον ἰἰαλο (λαδδι»γ [.ε99. δον λας ββυθλον οὶ 
σοι ονβαι Ναὶ ὁ ας βρο» μὰς ἰϑβὰθ οἷος μθο; λα ϑ) ἰ'βᾶσ. ρου, 

το Ἄβοα,. ας τοι 95 δες ἰὼ ἀσιο οἷς ομο μοῦ ἄδιραυ. αθαρο.. ἰοῦ." 

Ὁ ἰβαιοοὶ οἷν. ΒΩ Βοβαδθ ϑ. ἰμςθοὸ εἰαῦν ῥο ἰαϑ. ᾿υμόδλοῦ ρϑοσλοῦ βου 

δυπαῤ ἰἰαθα δὶ ας. δα «οἱ ἰδ ἐν ἰυζϑο οσϑὶν οϑν εἱ αϑὸν. α15.. ον 

νοῖ5 0) αοιᾶβως οααρο ἰμαλαῦο οὐ ραν, . 85.0}}, [ὸ ᾿οὐννν Δ οΣ ΘϑΝ ΟΣ ἐθ 

ἰμο δο '9οὶ οἰϊαυ ον ἰανν ὰΣ. [165) ὧς ϑομν βία σα, κοοῦθο (οιλο ὑο 99) 

ἰδνϑῖν οὐκ Ἀγ κν αρον, οἷν ἰδεῖθν ᾿θνο εἰμ οὐν ἰων ϑθιραν. τμβαων 
βοὼῦ δωαδαί ἱ᾿ ἀροῦν. ϑαϑν, οὐ μοὶ ὁ ἰΝϑιϑίαϑο βαδι ο λα αθ εἰεω μων 

δῶϑ ὁ ιἱο. ̓511νο οδϑίν ἰομν τοί ναϑὶ δέ μαι δ ῥλο οὐκὶ ὡ -αϑαο ὅν λα ῶ 

5 λον, Νὶν Δ ῥοος «υὐορδν δας κοῦ λοι ̓ ς ΒΝ; οδοΐαθ ϑοο τὼς 
τοῦ δα δος, ς υϑοιθ ον Β Ὁ ΜῈ ἰμβουρ 36} καρ ἰὰς οἷν Ιαλο δ'ϑοον. 

Ως ἰβογομοο μι ϑιλαθο γομοοὶ, ΠΠ οὐ ἰκς οὐ οο ἰὼν θ᾿. ἐκαδιςς ) γομοϑϑον β58ϑαα» 

μα "ὶ τ οὐ ας ἰβανος, οῶς ὑλδν κλοο μέϑϑον. {μα 9 89. ῥο ἰοο; δα σιοοα. 

9 ὦ οἱ} τραλ ἰπ 9 ΝΟ ἑἰκς οὐ ὧν ἰβαα βιοοα. οἱ 155 ρα. 

Ῥτθ μοὶ ἰδ κοασο Δ} [και ξο ἡ 'αα ἄβιοον. οσυμο δυο ἰδ 5 'νϑοο 

λαδα. ον μὼ μ.5. «να, ἰοον βδλου νοΐ οὐ οι μον ρρο Ὅθθαο ἔυΑασΣ 

ΞΔ ΩΣ ἐδίκοο μθϑὶ ἰφθιάροο βραδ δὶ ὍΣ. πο ἰγονν Ἀδὰ». οι αἱ «ἰοον μν οοὶ 
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ρῶμαι. θ9. περι ϑλιψεῶς τὴς εκ πειραόμων -- (ὅπῃ, ὕ, ε--). 

[ 70. προς λογισμὸν μοι καρτερὰς ϑλιῴεις εχ πειρασμῶν γενησομενὰς προφη- εὔν 

τευοντὰ - (ὕπι. 8, 18). 

κορινϑ'.. α. 71. πρὺς λογισμὸν ψυχὴς ὡς Ὑπὲρ ὁ δυναται πειραται οιομένης -ἰ- 

(1 ὅσον. 10, 5). 

κορινϑ. β. τῶ. πρὸς ψυχὴν περι πειρασμου ἕξενου ἀνεκδιηγήτου" ἣν ἐγὼ οὐ 

ϑελω ἀποκαλυψαι διά λογῶν δ ανϑρωώπουρ ὁμοῦ ἀπὸ τὲ πονηριὰς καὶ ἀπὸ ἐδιοτητος 

λογῶν σπουδαιῶν καὶ οὐ σπουδαιὼν καταγελῶωντας καὶ οτι οὐ δαίμονες [ τοὺς μον- 8} 

ἕοντας προφανῶς συντριβουδιν οὐκ οἰομένους" οὔτοι δὲ οἱ αυϑρωῶποι ὡς παντῶς 

πεῖραν οὐκ ἔχουσι πολεμῶν τῶν δαιμονῶν οἱ δι᾿ «ἰτησεῶς παρα ϑέου ἡμὰς πειραξειν 

εξυυσιαν λαμβανουσιν - (ΤΠ Ὅσον, 1,9). 

78. πρὸς δαιμονὰ μοι τὰς νξοτήτος ἁμαρτίας προσάγοντα -᾿ (ΑἹ Ὅον. 8, 11). 

74. πρὸς λυπης λογισμους περι πραγμάτων προσχαιθῶν ἡμῖν ἐπελθοντας καὶ εν 

πολληι ϑλιψει καταδυοντας τὴν διάνοιαν καὶ ἀποχτεινονταὰρ (ἸἸ ὕον, Ὑ, το). 

ιχκωβ. Ἰῦ. πρὸς λογιόμους ψυχὴς εν τῶι φανεροι κατὰ τῶν δαιμόνων» πολεμῶι 

καμουσὴς -ἰ (80. 4, 1). 

Ι πετρου. 70. πρὸς λογισμουδ ὁτὲ ἢ μὲν ψυχὴ ὑπὸ τῶν διιμονῶν καταπληττεται τον 

τὸ δὲ σῶμα εἰς νοσον ανιάτον πεσειται προσδοχωντας -- (1 Ῥοῦν, 8, 15--16). 

εὐλογητὸς ὁ κυριὸς ἡμῶν καὶ ὁ ϑέὸος ἡμῶν κῶν σωτὴρ 1. Χ, ος ἐδῶκεν ἡμὶν 
τὴν κατὰ λυπὴς δαίμονος νίκην. 

Πεμπτὸς λογος" πρὸς τὸν δαίμονα τη! ὀργῆς. 

γενεσ. 1. πρὸς ψυχὴν οὐκ ειδυιαν οτι τὸν αδελφου κοτον χρονίξονταὰ ευχερῶς 

δομα ἀποσβεννυσιν --- (βρη. 88,10 1.). 

ἢ. σπρὺς λογισμους [ οργῆς κατὰ τὴν οὗον τῶν κατορθωμάτων συμβαινοντας -ἰ- 59" 

μὴ οργιξεσϑὲ ἐν τὴι ὁδῶι (σοι. 4, 9). 

8. πρὸς λογιόμον ψευδομαρτυρίας ἀπὸ ὁργης γεννηϑεισὴς -Ἐ (χοῦ. 20, 10). 

4. πρὸς λογιόμον ἀπὸ διαβολὴς γενόμενον 5 τὸν ϑυμὸον κατίς τὸυ πιὄελφου 

ἔγειρε καὶ ερεϑέξει - (ὁχοᾶ, 38,1). 

ὕ, πρὸς λυγιόμον ὑπὸ ὑργὴ5 ἐπεγερϑένται καὶ τοὺς αδελφους λοιδορειν βουλο- 

μενον -- (θχοῦ. 38,1). 

θ. πρὸς λογισμὸν εν διανοικι διαγράαφοντα ἀδελφὸν διὰ μισους κακὸν τι λέγοντα 

καὶ μισητὸν τι ακουοντι" τοῦτο δὲ ὡς διηγήσατο Ιωχννὴς ὁ προφητὴς τὴς Θηβαιδὸς 

δυνώτον γενεσθαι ξεν τοῦτο τὸ μισὸ περι χρημάτων Κῶν εδεσματῶν ἢν μισὸς δὲ 

διὰ τὴν παρ᾽ ἀνϑρωπωῶν δοξαν μολις ἐχριξυυται Ἔ ([ογ. 19,11). 

Αυμαπάϊααργοπ ἃ. Κ. 068. ἃ, 186. τὰ Θδιἴπρυπ. ΡΜΠ].-μῖει, ΚΙ, Ν, Ε, Βαπὰ 18, ν. υδ 



ὑοῦ 

814 Ὗ. ἘΚΑΝΚΕΝΒΕΒΝΟ, 

οὐ" ομρα οὶ αὐ σ {1 ὐϑϑ κα μοοὶ ὁ ἰμοδι λοι  οαλϑανς «βαναυϑ ὸΣ βάϑαα, 

ὦ μϑδΣ οἷος μποῦν μον βιροις τ) βώλλο ὸ ἰομῥου 3. οἱ, οἰδδν λλο μν . σέβας 

Ἀϑ χι5 ιϑοῦνο ῥο ἰοοι ὑλϑδο κα ἰμβις ο ν ἢ ἸΝαδ [αν οὐδ 5 

λαχαθ ρὸν ἱδαυοὶ κὰςς οοἱ τον τ᾿βασ 1} ἱαϑ ἄξιο ὦ δωϊολοα ὁὸ ΒΕ.» 

πὴϑ ἰον . ποο,βας ᾿οοβννο κὰ0} κροῦ οἷο. μοὶ ὁ βολ» ὁῶος θα ἰοῖδνν δοοί 

ἰοδδ μο οιασθια ἕλον ἕν ῥαοι οὐ. μα. ὥραν ἔθος μὴ ῥὸ ΑΞ» 

Ἄϑος. ὁ μον ᾧ ἰθσαν»Σ οδιυοῖ ϑδω ἰδ ἢ ὁ δ εθο μμὸ ἰμὰ ν᾽ - οἷν. τοὶ οὶ 

Ιαλοῦς. ϑροο ὅν μοῦ οδυϊοὶ ΘΝ.) οἷα. ἰς. 39 : Δα. ϑλθ ὁ βϑϑθβον μμ9. 

ἴμαλϑῦοο :ΐμς οὐγΣ ἰϑάου [5 57 ’αΘ ἄρον. ὦ οδνυγοὶ μιδιραϑᾶν, ιϑϑνθοο ᾿ μυ.5 

ἌΡΑΣ [9 . ἑὰς οὐ ὁ ἀκϑλλίο ἰδ ὦ Κλ τῆς γ μλιδο εἰν. δα ΟΝ. 

Ἄϑρος. }ν οἱ λρ μβαθ μουν οί. ἀϑαοο (4.57 λλο ἰδακθ κϑϑϑος, 

δοο ον ὁ ομαθῦ [ϑκ ἰδϑαν ὡο; ἅσϑο λον ρο βαθ ϑυ  λϑο; 'βλα 

οἱανιδνγ ροΣ ἰμϑ οἷςς ἀν ἣΣ μμὸ ἰών. Νίοοι ἰϑλϑαϑο νοὶ ἔαιϑο. ψαλῶ μῆο 

τϑοι. νοὐ κόξμλοςο ἐδ αλλαυνμὸ ραθῦ ΘΟ, οὐγὶγ νου, μῦν μομῦ δὰ τοι : ἰδϑαὺν 

αθδδ ἰιϑοβν9. δ οἰκῶ ν,δαθ., δ λοο ὑαοοβ ὁ θά, ἢ τϑϑδοο 

οὐ δας ας τς 95 ἰαγ βου ς, οὐ ὡς τοον ψιογομοοῦ δ ῥθο των ϑο 

99) τβυοῦ ἰομωον νρραθ ορϑ ϑδο. [μὲ τωάθαν τῶν (ον.5.50 ἰδυαῖι αἱ, ἰγοι 9ολο 

" ἰγαβϑῦ ον Πγραθ συνβομο κϑ. ας μι ΟΣ τϑὸς ΟΣ ἔχοι. «οιμῥ. " κω; 

᾿ϑδαῦῦναΣ οι 5 ῥὸ ἰδέξϑαυ 15.215 μιβον οδαβαι ἀῶ ὰθ «5. ὁ ομσε 

νοἷο βϑοοβμο δ. οἱ ὐδ αὐο ἰδ ἰδ) Βα Ἄβοο. 

ομ δδ5 νῶν οὴ τ δ, 5 λυ κ᾿ τῶι. " [ον ερογο μιγϑϑλιβο 

κοῦ οἰδϑαϑα, βαϑὶ ἧς τυ μα. μον μ5 19 οἰοον μοο ὡοΣ κα βροα. 

᾿ς. θ᾽ ὧ- ἰβω Βααα ἄξιοοα. αἹἍ ἡ ιοο ᾿σν 5]. [5 οοβν οὗν ο ων πω 

οο Ὁ μον ἰδόοςς, ϑλογο {|65.}.ϑ [αι {1 διϑορβννπι τ καθὰ ὁ μυΐ ἊΣ. 

οοὐ ως. οἷος ἰγϑας αι δ οὶ }}» μου μυαϑο ΐ δ. θυ δλοῦ ἰδδα ἈΞ οο, .}. 

δοῦϑα 

μϑϑου ἰβαα βοῦς. ον -οιοδ οὶ μαϑροὶ θ5 μδδα ἔμϑςς οὐ. κ9}}} νυ μῷ- 

εϑομϑαυῦ «οἱ "ᾶΣ.ο ον μ᾿ ο δῦ ὁ ομοϑδο σα {9} "ν ἰδ Ἂ δ. ιδϑα 

οὔ. νι ρο ἰδ ῥα ἰδαα Ν λοο εἶν οὐ ῖνοο Νενον πα ἄβροΣ. ὁ- 

πιαο ἄἄξκιοων. κ»9 οἵμβν αι ῥλο βαιρνο. οὐλὰς οὐ ̓λγαϑο ομοα. 85 μδοο μιν. 

λας αν5 ἰμμαν βέιοὸ }κ5. ἐμβαιος ἐἱμὶ ϑόδο μι. Ὁ. υὐ ὰ. .. "νυ δϑον 

δας δὴ) ως οἷς ᾿ς μι οο ἰκλα μϑο ᾿μ "ἡ ἰδνοὶρ ᾿υυϑοϊθν βαθὺ ἄρον. }5 

ἐβατιι» οἱ :ἰδαϑον ἰδωϑλο μϑ) ἰοοὶ μο μα. μοὶ; οαα οἱ δῷ ἰδδαλὶς 

᾿ϑοῖο αὐ μ ἰασννν λον ον νος, οἷς καὶ ῥϑοο ῥϑιλλθοῦ ον εἰδυθαθας 
δ τῶϑιο τλμνοῦ λομαῦς, οἷς μαδνο οβοΣ ἰκοοὐ» κα λα οαν, 2.9 ἰκαϑαν, μδιοὶ» 

ἰκαθκοοο ομθόνων τον εἰξαβι» ἰδ 9 ἐο οἴνων υοιοδνοΐν οοι. Πποϑνοοον ἰρϑον, ἔδυ 
Ἄς. ΤῸ Νωδοο δι ὁμυοῦ ᾿μογο ὥαο ομυοὺ ἴμον ΦσνΙΣ Ἐοιλο 

ἰωϑὴ νυ τον ασ κθ ολοὺ ΟλΟΡ [κα δλϑδοῖν μας ΝΘ κθν ὡς ον τίς οἷν 'βιααν 
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[αριϑμ. 7. πρὸς ψυχὴν ὡς παρὰ φυσιν εστι πραυτὴς τέλειος οιομενήν -ἰ- τοῦ" 

(Ἧπαι. 12, 53). 

σαμουηλ. 8. πρὸς ψυχὴν οὐ γιγνωσχουσαν οτι τοτὲ λοιδορίαν παρ᾿ ἀνϑρώπων 
παραγίγνονται οτὰν ὁ ϑέος αὐτὴν ἀφηι πειρασϑηναι - (11 ὅδπι, 10,111), 

δαυιδι 9. πρὸς ψυχην τῆς ταπεινότητος ἀποστρειρομενὴν τὰς ὅὲ κυρίου οδουο 

χαταμαϑειν βουλομένην - (ψ 34,9). 

10. πρὸς ψυχὴν λογισμοῦ οργὴς [ δεχομένην καὶ χατὰ τῶν ἀδελφῶν αἰτιαρ 50" 

πονήρος χαὶ ψευδεῖ πποψιις συλλεγουσαν -Ὁ (ψ 80, εἴ), 

11. προς λυγιόμον διαβολὴν αδελφων κινουμένον καὶ νεφελὴ δι ϑύυμοῦυ τὴν 

ψυχην περικαλυπτοντα -- (ψ 49,99). 

19, εἰς κυριον διοτι γιγνωσχει ἡ διανοια οτὲέ εκ ταράχης ϑυμου ἐν τὴν νυκτν 

οψεις φοβεέραι γινονται καὶ διοτι κατέλαβεν παλιν οτι ὅι᾽ ξλεους καὶ μακροϑυμιίς 

κατασβεννυνται -Ὁ ὑπὲρ τοὺς ἐχϑροὺς μου σοφιόον μὲ οτι τὰς ἐντολὰς σου τετηρηκα 
ὑπερ κτλ (ψ 118, 4812. 

18. πρὸς δαίμονα κατὰ τῶν αδελφων ϑύυμὸν εἐπεγειροντὰ καὶ παλιν ταυτὴν τὴν 
δοξολογιαν ομολογησαι ἡμᾶς ἀναπειϑοντα ὃν ἣι γεγράπται ] ἡ μακροϑυμιὰς ἐντολή ρον 
παρ᾽ ἡμῶν οὐ φυλασσομενη" ποίει δὲ τοῦυτὸ ᾿νὰ ἡμῖν ἐμπαιξην ἐκείνην τὴν ἐντολὴν 
ψαλλουσι ἡν εργῶι οὐκ ἐφυλασσομὲν - (ψ 180, 4). 

παροιμ. 14, προς λογισμὸν πονῆρς νοήματα κατὰ τοῦ αδελφου συναγοντο ΓΗ 
ολιγωρουντος καὶ βλασφημου καὶ αὶ προσήχει οὐ ποιουντὸς -Γ (ὉΤΌΥ. ὃ, 59). 

10. πρὸς λογισμον εκ μισους γενόμενον χαὶ αδελφωι περι πραγματῶν προσκαι- 

ρῶν νείκει» βουλόμενον -Ἑ μισος ἔγειρεν νειίκος καὶ παντί αδικηματα καλυπτει μισὸς 

(φσγον. 10, 1). 

10. προς λογιόμον καταραν κατὰ του ἀδελφου εἐκλαλεὶν ἡμᾶς βιαξονταὰ -Ἑ καλυπ- 
τουσιν εχϑραν χειλὴ αδικα κτλ (ρτον. 10, 16). 

17. προς Ϊ ϑύυμὸν κατα του αδελφοῦυ ἐγειρόμενον καὶ προσευχὴς καιρῶι «σχημονά ρο"ῇ 
ποιουντὰ τὴν διανοιαν - Ψυχὴ ξυλογουμενὴ πιανϑησεται καὶ (ρχτον. 11,2»). 

18. πρὸς λογιόμον τὸν ϑυμον ἡμῶν κατὰ κτηνοὺῦς οὐ χατευϑύυνοντος ἐν τῆὴι 

οδωι ἐπεγείοοντα -Ὁ (ρου. 12,18). 

19. πρὸς λογισμον οξεως ὑπ᾽ οργὴς ἐπεγειρομενον χαὶ δι εὐτελὴ αἰτίαν τὴν 
διανοιαν ϑορυβουντα - (ρτον. 12, 10). 

φῇ, πρὸς λογισμον δολον κατὰ του αδελφου τεκταιίνοντὰ -Ἐ (ρτον, 12,20). 

21. πρὸς ψυχὴν ἐν οδωι μνησικώκπιας πορευομένην καὶ δια λογιόμων τὴν δια- 

νοιαν ἐπεγειρουσαν εἰς ϑυμον" μετις δδ τὸ λογιῦμον . .. ..0. 00 νν κι κεν 

" ἢ ἀν ἐπὶ ἰῷ ἀν, ὦ Ἢ αὶ ἢ τῶν ἃ τὰν ] “ κ- ᾧ ὦ προ ὅν ς΄ Ὁ αὶ 'ῳ Ἔ δον 

(ρτον. 12, 28). 

ΩΏ, προς οργὴς λογιόμον σαλευοντὰ καὶ ἐκριξουντα τὴν μακροϑυμιαν καὶ, εργοῦ 

ανοιας ἡμᾶς λογιξεσϑαι ποιουνταὶ δ ἢ δυναμις εὄτιν εκ πραγματων ἐπιϑύυμιας, νῷ» 

ἧς πραυτῆὴς ὠφελε εξεγειρεσϑαι -ἰ (ρτον. 14,50). 

28, πρὸς οργῆς λογιόμον ἡμὰς πραξῶς τοιβ προσηκοντῶρ ἡμῖν ἐπιτιμῶσιν ἀπὸ- 
χρινασϑαι κωλυοντὰ - ίρτον. 10,1). 

0δ᾽ 



δ10 Μ, ἘΠΑΝΚΕΈΝΒΈΕΠἊΠΩΟ, 

ἰὰς οὐ ἔμϑοο ἰδώδο ἰδϑῶθοο  ἰδϑα. βάϑομο ἰδιϑκϑϑο ἰδσο. υϑοθο [δὰ αλῶς, οἱ οΣ 

60" μας. «αν ἰδϑας, σα ραϑ» ὡς |150 μοὶ ἧς ἰλοιρατν ὃς. ἰοῦ αν ρον. .9 

Ιαϑ ἄβϑροα. οἱ οὐ. γε βοοι ||. μοῦ ἕλω ϑ ἰδ ο λα ὡς δτοςθο μυδϑα 

κοοδ δομοο μμοοι» ἰδικῤον 1} τίονδν κρο ὥρα ἰμς οὐ; ἰϑιααυν ἰσϑοι }}} οἷν. ἰμβυροΣ 
κῶς σοῦ βου ἄξονι. α5 ἰδιδνοος μι Άγο Οἰδαβ ἰδ αλλ μβο Κ 69 οοὐἱ 
βδογ βϑς Ἀδο ὐδθα ἰβιος ρου ἰοο 1 Ὁ. ἰις οὐ ὗδόῦδο ὑδοῶ 431} κΣ 

ον ἄβοοα. 5 ψαϑῦς ἰδροὶ ὡλδαὶο : οαροαϑα) ΘΝ, μ.ὺ. αΣ. ΚΙ ἰὰς οἢ 

μα αϑὼγ ὦ ἰδὼν ἰἰ ὄμδϊ ὡν ἰτοι . ϑασϑν 1 τον οἷΣ μϑο δα 

ἈΞ. 5 πϑιορβδς οὶ ονα νον. ἐϑίο : ὡς. -Αὰ νοἱ οἷο. φϑϑον μοὶ} ! οἰδανροο 

ΠΥ Ιο οὖ. ἰὼ μμρμο αν :-5 τοαιϑῦδϑ ΝΣ. ϑμ {|| χωῦδρο ΠΠ ιωπ5.} 

τϑϑ πομϑαὶ ἴθι ῴο. ὠομδνϑοὶ ψϑιϑονοο , 5.5. κἀ ὁ οδαξιϑ βὰν»: ἰμα. βοδιθ καθ) 

ὁ 5 ἰδ ὁ τῶν τ βμοο . οδορο ἊΣ. ᾿5οὶ βὼν ἰμοας . οἷος γ55.} ον ΟΣ 

Μιᾶχαίω ὦ Ἄδοο ἰδ ἵγας δοο δ 55) μον πα ἄρον. νοι ὁ 

 , (οορϑα δ [1588 εϑϑιις, 69) δ «Ἀρονν, συσες ϑοόδορο! {ΠΟ ὁ. μβοοδδο 

[κιαο ἰδώυο ἰδδόμο ἐὸ ΜῈ τἰδϑαων ἰδϑνα, ἐμαὶ μ5ὶ "5; ον δον. Ἂς 
οἷν. κϑ ἀϑο {᾿ τἰϑῶςς, ὡ κορϑ θ. ογδοοΣ ἰδϑο ρον ϑο) νοΐ «5. ϑαδο 

ἰλαν ἐν δ ῥλο κμοας ὡ ἰδ αν ορϑίο. ψϑὸς ὁ ἰμς οὴ ταδὶ ὁ ροϑὶ πη ν, 
ον ψ κΦ' τίμιο. Ναχραῦ μϑΚ ἰαυΣ δος, :} (μὰ ἐμὰ ὡ [150] ϑμ Π|Ὸ 

Ὀομσαθα ἢ ἰδούομο .ἰϑανὸς, αδϑὶ ρος κι βα Κὶ ἰλωςς ὁ 1.5. ὁ οἱ λάδι» κϑο 

ἰδωϑι» βιδ τοι γ ὡ οοΐα. ϑοδοὶ; τῶν. ἴβῳϑοῦ 'βϑυαα ἄσιοου. μδαὶ ὦ ὡὸ.. 

λοῦς τες τ ιβοϑΐν οὐδ δὲ ὼ βα5. οδοο ἰδ ὅφ5 φορϑῶν. οὐ τον, λιν 

Νοῖθο κάθα μὼΣ μμὸ Σ σον δο ρῆςθο Ἀν τὰς οὐ» ἰβιᾶαυ δ ῥοο μμο 

ὧι ας. ἀπαυλν 99. οοιδβαο οὔο δ ώΣ 79 λϑαῦο μμο δ τῷ 

«91 κϑὶθ τρῦΐο οομβίὶ τὸς βλοθον ἰὰς οὐ» λα ἄβιοονς. τοδλοῦ οι οἱ ῥο 

οὐδα Δα ολο τοὶ οοβνν}») ἰλα 15 ΝᾺ ἀλο αϑϑλν Ὁ ομϑα ὁ μοΣ μαι δ ῥδὸ ὃς Ϊ 

ΝΣ Δ ὼ δ. ΖΦ. Σ ὦ β μδΝ) δ ύϑο ῥογ 'ἴβιδλαν ἌἌΞοοΣ. οὖν. δα. 

Ιβι "0. ὐμλοῦ ἐο δ. ρα υδλου μὰ ποὺς. δ. μι ρα. οϑι Θλαλδος, ᾿οὐἱ -οιουΐ 

ΝΣ, υὴ- βμωον ὼ τίνος ο αμϑο δ ῥο οἷ». ἰοον» ἰβιαδλα μι.) : Οὗ» ὙΠ ΟΥΤΤῚ -5: 

ῴσδσο μουν τς σὰ ξ) ᾶο ἄβιϑον. μι Μοὶ (οἱ οὔ. κ᾽. Πμβαῦ γ89 

ἄϑαν οανο («αὐος ἀὰγ ρος αλ3ο.. ασιαϑσας, απ τ φαϑστς. 

ΒΡ ὙΤῚ «ϑ9ο 1} μαι εἰμφαϑ ια.:ὸ». τϑῦ}» «οἱ ΝΣ ον 9 (6... μῶν «βοὰν. ᾿ 

οἷν. 1 θο }}ν ἰες οὖν ’'νιαα ἄβξι ροα. ταῖς ον ας οἱ ὼ μραας ϑαβϑὶ»; 

οεὴ δια, ἰου. Ομ ὧλο μα ἀφο οἱ δν  ογοῦναι, ἐϑοίλονδο μϑο ᾿ΘῸ} Μὲ : οἱ» [λα 5..." 
ἔβομο χλοις μϑὰ μ᾿5) βῶδο ἐγ δου βοουθ βὑὐϑλ ὅθα οἷο οἷν θαθ 

ἑκς οὖν Ιαλα, βιο ἡ Ἄσρος. ἐδ. κύον αϑοςς «οἱ ῥο οἷν. Θα5. 4 ̓̓  ϑὶμ 

“τὸς μὲ Θομ δ μο μεραϑ ὁ μος ρον οοὐ ἰϑθοὼν μεοραϑ ἄβυθοο ὦ ἊἉ. 

ὦ τα τῶν ὅσ δὶ οὐ : αοδϑον  μ͵ν ᾿κϑοὶ μι μὸ ραϑλλοο «οϑοιν 
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94, πρὸς λογιόμον ἡμᾶς ἐν φιλονεικίαν κατα τῶν ἀδελφῶν ἐπεγειροντα καὶ τὰς 

αἰτιας 1 καϑαιρειν κωλυοντὰ -- (ρτον. 1, 18). δοὺ 

95. πρὸς ψυχὴν οἰομενὴν ὡς οὐκ ξῦτιν οργὴς λογιόμος βδελυχτος ἐναντιον 

κυρίου αλλ' ἡ εξ αὐτοῦ ἀμαρτια - (φτον. 18, 5). 

20, προς λογισμὸν συμβουλευοντὰ ἡμῖν τοὺς ϑυμίικοὺυς καὶ οργιλοὺυς φιλεῖν “Ὁ 

(ρον. 22, »4 1). 

ΦΥ͂, πρὸς ψυχὴν αδικουμενην καὶ αδικειν βουλομενὴν" ἐστι δὲ τουτὸ σημειον 

πονηρου ψυχῆς παϑους τὰ μάταια φιλουσὴς -Ε (ρτον. 324, .). 

58, πρὸς διανοιαν [ ἀνελεημονα χαὶ τὸν αὐτὴς ἔχϑρον οὐχ οἰχτειρουσαν οτέ 61" 

εν πικραι πτωχειι αὐτὸν οθᾶι; οὐδὲ δια τραπεξης τὴν ἐχϑραν λυειν ϑελουσαν -Ὁ 

(ριον. 35, 91 1). 

εκχλησίαστ. 89. πρὸς λογισμον ψυχῆς κατὰ ταχος ἐν ϑυμῶι εἐκκαιομενὴς καὶ 

οἕεως κατα αδελφων καταπιχριινομενης - (6001, ὕ, 10). 

80. πρὸς ψυχὴν αἰτιας ϑυμοῦυ λυεὶν οὐ ϑελουσαν αλλὰ εδεσματῶν καὶ ενδυματῶν 

καὶ χρηματῶν καὶ δοξης προσχαιρου ἐπιϑυμουσαν, δι ὧν ο ϑυμὸς επεγειρομένος οὔ 

παύεται τὴς καρδιὰ αλλὰ τὴν διανοιῶν εἰ τῆς αἀπωλειὰρ αἀβυσσον καταδυει -Ἑ 

(6ο0}. 11, 10). 

Ι ασμαασμ. 81, πρὸς δαιμονα δια πολλῶν πειρασμῶν τὴν πρὸς τοὺς αδελφουξ 6γ5 

ἡμῶν ἀγαπὴν κατασβεῦαι ξητουντα -- (οαπῦ, 8, τ). 

ησαια. 838. πρὸς λογιόμον μὲ ἐρεϑιξοντὰ τῶτι ἡμᾶς ϑλιψαντι, λογοὺυς συντριψεως 

γραψαι τὴν καρδιαν αὐτοῦ δακνοντας -ἘΘ οὐυχι" τοῖς ἐρευνῶσι, μάταια καὶ γραφουσιν 

πονηρίαν (68. 10), 1). 

ϑρην. 88. εἰς χυρίον περι οργὴς λογισμῶν οὐκ ἐμμενοντῶν ἐν ἡμῖν ἀπίρτι Ἔ 

(ΤΊ θη. 8, 55). 

ματῷ. 84. προς οργὴς λογισμους οὐδ οἱ πατέρα ἡμῶν καὶ οὐ αδελίροι μιν 

παρεχουσιν (παρισταδι») οταν ἡμᾶς διὰ κυρίου ονομα ἀποδιώκωσιν - (Μύ, ὅ, 10). 

Ι 88. πρὸς λογιόμον εξ ὑποστολὴς κατα τοῦ κδελφου ἐγειρόμενον -- (ΔΙ αξ. ὅ, 99}. ρυῦα 

80. πρὸς λογισμὸν ϑυμουμένον κατὰ τοῦ αὐτὸν πληξαντος καὶ οὐ ϑεέλονταὰ ὅια 

δευτεραὰς πληγὴ λσυειν τὸν λογιόμον τὸν δια τὴν πρῶώτὴν» αὐτῶν ἐγγενόμενον -Ἑ 

(Με. ὅ, 39). 

87. πρὸς λυγιόμους ἡμᾶς ἐρέϑιξοντας μιθειν τους ἐχϑροὺς ἡμῶν τὲ καὶ κατα- 

ρασϑαι Ἔ (Μύ. δ, 41.). 

λουκα. 388. προς οργης λογισμον ὧν ἡ τοῦ ἀδελφου μετανοια οὐκ εξαρκει. αλλὰ 

παλιν μεταναστρεφομενος 1 κατ᾽ αὐτοῦ παροξυνεται -ἰ ({ππο. 177, 4. 1.). δι"β 

ιῶαν. 89. προς διανοιὰν λογιόμους οργὴης κατα τῶν αδελφὼῶν υποδεχομενὴν 

χαὶ τὴν κινὴν προσαγορευομενην ἐντολὴν τῆς ἀγαπὴς καταργουσῶν - (Τολι, 18, 4). 



δ1Ξ Ὗ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΕΝΠΟ, 

ΔαμθΣ αμο ἢ ομομοδοο ἰἴϑα λιν τις οὐ» ἰκᾶα ϑιροα. τῷ. μοοοῦν ἰδεςς ὦ 

εἰν ἑρς, οἱ οἰκθι9 οἱ. ϑουῦ οἱ .ἰμαιαθονο οἱ. ἰδ α.5 οἱ μρνοἱ βάμαϑου ορβο ῥὸ 

δε σρ οδμοοι,, ὁ ρϑοβνσιϑ. ἰδ αθνατν σρΣ βαρ πα ἄδροα. μὸ ᾿ϑκοο οἱ 
«θὲ ἰιϑοι : ϑαϑν α. οδουὶ ὡπόδλοῦ ρροο. 55) ἊΣ. δ ὁδοῦ ὩΣ. 

τοῦ. δα ορθΣ ἀθυδθοο. :ἰδοὶ εοἱν 'παὰ ἄβοο. θ σι ὧδ. 

ἴον. ἰδα ὁ οραδῖν οανς Ἀ λοδο Μὲ οἰναιθ ϑν ἰδακθ λιμοὶ ἢ ὁ οραυνὶν 
τ ϑϑου οὐις οὐ» ἰϑάα ἄξρος. ψσ δα; ἰδώσορο ἰὸς ἐῶ (οοδαο ᾿ΡΕΡΙΕῚ 

" 655 'βο λαοο.. ὁδὶ οὰς Μὸ  ς ἰο  ῥλο ὁρῶ ο ϑοδν ὃς 

Ιαδαὺ ἄϑδροο.. τὸ 5.0} οἱ Οἱ .ςο " δὶ «δ ϑλο Κοδμὶ μ. «σϑοσθο 

ὠ ες ΝΣ, ΙιἬιο. Νέροὶ ραν. Φ ἰλοκθῦν γοσΣ 90] ἊΣ αῦδμοΣ. τις ΟΣ 

62 μα ϑοὶ ἤμμπ. βαϑ ὡμολὶν αἱ τὰς, ἰγβϑν υὐμὶ  οὐμμμανς, Μ᾿ λϑαο ἕλος 

δς Διο τῆς οὖν ἰδβ αλὰο μϑοὸ ἰβαων ἰαραυόρθς ἰραθο }}) κα 9 ροῦ. ομὸ 

νοὶ ὡς Νοοι . 5. ἰσοομ Π ἰβαο .5,μο,ϑο δὶ αμ5) κὰν. δδβ αὶ Φ ομο 

εἰδὸιρν οὐνϑο δοῦν 5 ὑΐ5 αγο τἰλαιθ ω5. ἰοο (ἰο .μο ον ΠῚ ν οὐ ο»ὺν Μὰ 

Ἀν 9 δοσοὶ (ὁ ρρο οο 1. 5 ἰοομ ἢ} ’ἰϑαο :μαὶ ῥα ἐν» ἰκαυ ἱ ἰλαιθαοὶ οὔϑὸ 

ἰβα "ν᾽ δὼ "᾿ βρβο . 5 ἰσοομ "ὶ ἰβαυο :ροῦ) πῆς 9 δαὶ ϑἱ :βδροδδν ὡς »ἊΣ,» 

1Δ5 [9 . γοιϑδμοο [9 .ὑδωδοο [0 . ἰΘϑιγιοο 0. κου ἢ θαυ. βάραϑο ὁμοῦ μος 

δ πν ασῦ ο 6. ϑῖδ ἢ} ’'ϑαω. οοιοξπ) οἱ ᾿ς ὦ. ας μα ϑῦῦν γ Ὁ. 

.κραομο Ῥερασν 5. ς ἐβιαρολο Ῥμο ἃ 5 ἰπο ἰνααθο ἐμ Μὲ. ομἱγ ἰπαας ἐμ "ο 

ἴω μῴϑῳ . ξεως ὦ Θ 1 ρον ὦ ἰϑαν ἄϑο δ.9 μῦδο δ5 

μα ἰδῶ βόα ομοαιος «δαὶ βϑὸ δ ν Ὁ βου, 

ἰϊατι ἐο. λουμθιροσοους σοῦ ἔξοοο μῦν αο ἰΐομν, Οἰπαν (οομδοΐ Ευοὐ» οἱ ΕἸ 

ΝΟ τἰναλθ ὃς δοῦν ἰβᾶα βιοοα. μὸ [᾿οδαιροβϑιο [ἰαϑλθλοο.. [.α 1 α,οο 

ἰμβλμασου ϑιθϑαϑαν οδοΐ κὔλϑαλο [ιθοο. κυλ μκώ ὥοα ον οον ὁ μϑΣ «οομϑ ας 

Ἀπο κως ο ἰδϑ ἐν οἱ δι τἴςς σὲ» δόμον αθ; 5 βιροῦ. κ 

ὁ" μ5} μκῷς ἰσομ ς "6 ἰοὺ μ΄. Ὁ ἐν τύτϑϑι γθὸ ὁ ϑομαα. αὐ σθοο : ,ϑομϑο 

Ὁ οβα ἢν ἰμκ ον ἰ'ᾶα ἄβοον. φρο ᾿κουϑὶν ἰξες ἱ φῶς φοίβ Π9 γϑρμοΣ 

ἰμλόομον Οομδεἑ οὐ κῶνοι . ομδε ἰδ ϑῦ ϑαϑι ρυὰϑ Κρ τοὶ τῷ Ὁ ΚΝ. 

ὦ οὐ :ϑυ ἰδιο δ [᾿οϑν 6 δ ον ορ5 οομβ κ5. τϑρϑ Θοὶ. μὰ. Ην. βδοιβαιο ἰδϑωωυο 

ὅμωθο ἰοομν τος οαϑι δον 159. ΠΠγ.ἰα.}» ἰλασα.» ομδὶ {δὲ ον ἐγοὺ . ἰγομ ΒΞΕ ΘΙ 

δ βοο. ἡ μοϑθ δ1} ὦ 9 ΘΒ ἀϑις οὐ ἣΣς. ολο αἰδοῖ ὡὸ 
τίν οὐο ἰομέιθο οὔὗνο ὅρμο βου [μα ϑὶ δι τω ἰδιδαὰ ὁοὴ ἰραιςςθ 9) κα. 

ὁπ λαΣ τὮἢ} πω α..5 οὔϑ ὩΣ δι ΝᾺ,  ἰδιυοῖο ἰβϑοο ἰβουο 

δ 9 εν δααὶ ἃ. οὐδ τυβαθοῦ οἶκος οὐ» ἰᾶα ἄσιρον. μα ὰθ 
νοὶ ταῦ μγο ϑοϑο Μγ. «ϑοονὶ ἰξορερσνεν Μὲ «ἔκαιον Μγο ἱῤ} Μν -, οδοὶ τυροῦ το 
λω ἄσρος. τῶν τβμοῦν α δ ες ὡο Πθοοο βου. ἰδὲ5 οἴβαϑοῦ ἰορδν) μι 

-Ξ μοι Ξυκῥνοῦο ἰλοςςς 0 ̓ ἰϑιας «ϑοιξαϑαιδα ὡοο ωοοι }Π)αςς ΝλοΣ) ἰδιϑαωυ ὁοὴ 
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ἀἁποστ. ρῶμ. 40. πρὸς ὀργῆς λογισμους κατα τῆς ἀγάπης παροξυνομένους -Ἐ 

(Ἀὕμι. 8, 80). 

41. προς λογισμους ξηλου ] πτωσει τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν επιχκιροντας - (Βὅτῃ, 18,15). 6": 

42. πρὸς λυγισμὸν μνησικακίας σπευδονταὰ ἰνταποδουναι τῶν κυὐτὸν ϑλιψαντι 
χακὸν - Ἣἧ (ὔπι. 13,11). 

κορινϑὃ, α. 48. προς οργὴς λογισμους ἡμῖν ἀδικεῖν καὶ ἀποστερεῖν δυμβουλευ- 
οντας Ὁ (1 Ὅσον. ὑ, τῇ. 

44. πρὸς οργὴς λογιόμον κατὰ τοῦ ἡμὰς δουλειαι λοιδορησαντος ϑυμουμενον -ἰ- 
(1 ον. 7,5.1.), 

[.4Ὁ.᾿ πρὸς ψυχὴν ἐν τὴν ἀγαπὴς παρρησίαν οὐ πεπειόμενην δια δὲ οργὴης λογισ- ρ,5 
μῶν αὐτὴης ἀπεστερημενὴην - (1 ον. 18,1 - 8"). 

[ γαλατ. 406. πρὸς ψυχὴν οργιξουδαν οἕεως καὶ ζητουδαν εν αὐτὴι ρὸν τὴς ροϑὰ 

ἐπιγνωσεῶς τὴς ἀληϑειας ξυρεῖν -Ὁ ((8]. ὄ, 55 Ἐ.. 

47. πρὸς λογισμους εἰς ϑλιψὴν ἡμὰς βαλλοντὰς δια τὰ υστερηματὰαὰ τῶν ἀδελ- 
φῶν - ([8]. 0, 9). 

48. πρὸς λογισμους ψυχὴς ἐν ὁργηι λυγιξομενης περὶ τῶν πολλις ἀγαϑα παρ᾽ 
αὐτῶν (Ὁ) δεξαμένων τὲ καὶ εἰς γογγυσμὸν κατ αὐτῶν | μεταστρεψάμενων - (6 8]. 6, 9). 6." 

εφεα. 49. πρὸς οργης λογισμους οὐχ ἀφιέντας ἡμᾶς διαλλαττεέσϑαι τοὺς αδελφοις 
πρὸ οφϑαλμὼῶν ἡμῶν διαγραφοντας προφάσεις καϑηκουσας" ἐστι δὲ ταυτὰ καταισχυνὴ 
κοι φυβὸς αι. ἐπίινοῦ ὧδ ἐν μὴ παλιν εν τόοιῷ αὔτοις παραπτωμαον τοις πρώτοις 

πεύην ὁ ἐν τουτῶι πταισιφ' εὔτι δὲ τουτὸ σήμειον κακυτεχνιὰς του δαίμονος οὐ 
ϑελοντος τὴν διανοιῶν αφίεναι ελευϑεραν μνησικακίας Ἔ (ὥρῃ. 4, οἐ ἢ). 

580. πρὸς παντοίους λογισμους εξ ὁργὴς υφισταμενους περι πραγματῶν πιιντο- 

δαπὼν -- (ἔριι. 4, 31). 

Ι φιλιππ. Ὁ1. πρὸς οργὴ λογισμοὺς γογγύυξειν περι τὴς τῶν αδελφων διακονις 63." 

τολμωντας - (ΡἈ1]. 2, 14 1.). 

χολοσα. ὕϑ. πρὸς λογισμους ἐκ θυμὸν φλογὸς γενομένους καὶ ἀπὸ καυματος 

αὐτῶν βλασφημίαν καὶ ψευδὸς γεννῶντας “Ἔ (ὕο]. 8, ς [. 



ὕϑῃ . ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ἰδωυοο ἰδοῦ [550 ἰϑιας .ἰααας εἰδδαὺν οὐκς οὐ. ροβνο κῶν οὐ, (5 αὐ 

ρον τς  τἰδώορο ββϑϑον οὶ δες ἐμὰ μ μὐὐ (ϑοοι! 9. «οαοὐ" αϑθοαθ ἐο 

ὑοῦ ο ἰδ ᾿ὥϑο αἱ [λαὸς γ οὐονυἱ ὁ ἰδ. ϑ ἰΝὰ.5 ὥϑϑο αϑὺῦ πα 

ἰδβοο αὐἶδδα ἐν ες ἐ ρο αὐ λον γο ̓ γὼ Ἰοδογ οἰ Νδ  Ἀ5. αξῥοι κϑλλαϑ Μὲ 
ὁ οἷα, ἰΞιλλλο ἰκς οὐγ ἰπιλανν μκϑὸ ἰθινα νρραϑῃ ομβδρο 0. 5» μὼ ἄβοο. 

5 ἰλαιλα οι ῥθος. ἰδ ἐς ΔΝ φῦ μ95 ᾿ς ὡὸν οἰβαυ οοιοδυΐ μεοαθὺ οἱ ομθρο 
ἰδοδοὶ λα μον» Ἄξιον. :ροΐδδα, ὁ) οὗν κλλν ἰὸς ἢ δο τομ ἴλαις, α, 

ἰωδς φάθ ἰοομν Μὲ -αανόοθος. ἡ θὰ ἢ ΟΣ οὐ οὐρα τἰδδα βλοο 

ὉοΥβὶ δ μὲ δον :αϑου δ λ τς ἌΡ ἰκς οὐ» β58μωω ἄξρωο. ὦ αὖ 

ΘΗΝ ϑμαο Ἀσαβ μυὸς κϑρ Ὁ του Ὁ μον οβθα ὰ ἀλουοοις ὡκ5. ῥθὸο 
κϑ ον κα ἄβοος. : οϑῦ,.9) ἰδες ἐφ τμ αϑύδοο ον οἱ. ἰω α5 

Οδ ὁ  οιαα μϑν φϑυδδο 9 : ομονα ρον, «υἱ Ῥρϑ οἱ 'ϑραο δ δδ. υἱ ἃ ἃ. εἶς, 9) 

μϑ ξορου.. βαρ.) τς ὦ τῶ μὶ αο μὲ ψο ρα ρο οἱ ν5 δου εἰ 

τϑϑδα δος, ϑοιμθολο οϑι κοι ἢ κἱ 9. (Σ ἰοομ ὁ ἰοβδὰν [μα ϑν}} βσϑο εἰὰς ὁ μον 
τς " ἰοῶν ἰλασν ας γ τς σὰς οὐ κω μος, μύασδος, αϑάδδϑονς, ἕασοο 

 Ἰοῶ ϑαδα ομαϑ ἰμν 'κ9ὸ τις οὐ μβαδνθος, οἷος ογ ον βϑο. 49 

μη Οἰὺ διθο βαρ ὅϑϑοο βάθδοδαλοο [ϑλθθοο οὐ μανρο ὍΝ. ὡ θα 

βωδα ψρϑϑιν οα" οϑ ἡγοο καθ [1α.α.}} δον ὧὦἹ ὅϊ9 ο ἡ ᾿ϑΐβο. ὦ λα. 9 

ἰοϑι βγ : λοϑαϑαν ρ᾽ϑαϑ ορϑ ἰραϑιο βοΐ μο ομβας λον κα ἄβρος. ὦ 
οὐ ΝΆ) ὦ Ὁ ναοὶ, ἰγρο δασ μ.ν. τροίο τῶϑ᾽ ββοαυ μοῦνα. ομραο δὼμ 19 »» 

Νοο " . Μἱ ἢ θα. εἰο . θα. (ἢ βοου δ. μα. ὦ} εν οἱ -οιαυνΐ 

ορβαχῶν ὁ αλλιχῆς ἐλ ααλον., [ι.γ0 λοσαϑαν Ὁ ο μὰς, ὁο᾽ μ᾿ μον Μὲ βοθαϑαν οιγαβϑαϑ. 

ἴδωνοι οἱ τἰδαας ϑϑο, ἰμλὰ5 ορθν ἰϑ. μ᾿ ρου. μο τος ἀι9 ἰλες ἰὼ 
! 0. Ὁ ὐγεο ὡσδίο μο λας. το ν.0 ἰδοῖας μον Ὁ "ο τἰϑῶνος Θὼ 

αϑρθο, κὔνον Θθνν Μὲ οἰδῶο, ον ἰδῶυο, οἱ :ἰδα.5. ον ἰδααὉ ὥα θὲ 

Ἄθως. τκυυσν ἰδες ἰ δο τϑρο οἱ δὶ. ἰδιοϑαθν. δυο οϑι ἰγοβν.» δ ῤλο . αοὲ5 

ἱμῶσο «ον ϑοαχθν μὰς ἐμοὶγ ὁο τ σα. Β μιοοο : ἰονν νον ομπ δυὶν μοΐν [ιαϑυ , 

ὑλτοωδδο Πμοο [ὡ Ιαλα,, Ἄδξοου π Ξ Ιαοὺὶ. οι». οιοδα Ιβ8Ὼκααμϑ δϑια..}} 

ὦ ον οδο ᾿ϑιμο.οο ὐ δ λο. οὐ! μου 9 ὦ} λοις ο.55.9. 

μϑ τἰοῦν! φάλθου ἰγαϑον ἰκ ἡ ϑοοῦ.. μοῦ συγ οἷν. Ν᾿, οον μα δ. Διο) 

Κῶ πόα μο ἰοῦ" Θάθου μοὶ αὐ οἱ ὁ μα θορο βαρ οἱ Λα ν ἐπμμοο ον 

Ἀν ἰοῦ μας ϑυο α ἰμυδθον ρα λ» μὰς ον (6.5 δὸς βμαο. οοοδοὶ 

δε μα.) τ. ϑομν ον ββέαοο 'καα 9 οὐ νοῖϑ τ ὭλΟΣ λβαθο “όομυ 

ῤαοΣ ἰαννν λα ἄξων. ἰδ} ἰμβοβο οὶ. ὡϑιακϑμ. [μι οὐ» ἰανὴ πκααὰ» 

ἰλαιλοοίν μι εὐΐρ ἔρβις, ἰκοον τίσ» ῴαου ἰαι») 'βαα ϑβροὺ, τἰ τἰδωξο ὦ ἐμὰ 
ὁ Ὁ ἴμμς οο βιὸς, οσ δ ο τοῖν, ῥμούδοο Νυίμνων ἱεροὶ [ιαιλοοί ον μ» 515. τον 

ἱρῶν δ λος Να ρολὶ Θμϑον ἰοἱ 15..}} μα θυ» ἰϑορϑ.ςς βαλῶ, 5} ναϑὶν ἰδδνο 9 
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ϑεσσαλον. α. ὅ8. πρὸς λογισμους χακὸν ἂντὸύ κακοῦ αἀποδουναι βουλομένους - 

(1 ΤΉ658. 8, 15]. 

| τιμοϑ. α. δ4., πρὸς ψυχὴν τὸ τεῖος τὴς ϑέου παραγγελιαβ οὐ γιγνωσκχουσαν δια 63. 
δὲ οργὴς λογισμῶν κυτὸ διωφϑειρουσαν -Ὁ (1 ΤΊμι, 1, 5). 

τιμοϑ. β. δῦ. πρὸς διανοιαν δια λογισμῶν μαχὰρ ἐν τῶ νὸν παριστασαν -ἰ 

(ΠΤ Τίμι. 3, 54). 

ὅθ. πρὸς οργὴ8 λογιμον μὸν ἐπιτυγχανοντα δια διῶγμου οὐ ὑπὸ τῶν πατερῶν 

μου καὶ τῶν συγγενῶν δι᾿ ονομὰ χυριοῦ ἐπαϑὸν “Ὁ (ΠΤ ΤΊπι. 8, 19). 

φιλημ. Ὅ7. προς λογισμον οργὴν εν ἡμῖν ἐγειροντῶ περι αδελφου ἀργυριον ἡ τι 

αλλὸ εἰς τὴν χρειαν αὐτοῦ παραλαβομένου | ἀποδιδόναι δὲ οὐ σπευδοντος -ἰ- (Ρ]}1], 18). 63} 

ιακωβ. Ὅδ. προς ψυχὴν ταχεῶς οργιξομενὴν καὶ τὴν ϑεου δικαιοσυνην επιξη- 

τουσὰν - (Φδο. 1,19 ἴ.). 

ὅθ. πρὸς λογιόμον τὴν διωνοιων οργὴ9 πληρουντὰ ξητουντα δὲ τὴν αὐτου ψυχὴν 

οραν εν σοφίαν ϑεου -- (80. 8,171). 

60. προς λογιόμον διωβοληι τὴν κατα τῶν ἀδελφῶν κινούμενον καὶ τοὺ νομοὺ- 

ϑετου καταφρονουντὰ ὡς δὴ ου δικαίως τοῦτον τὸν νομὸν δϑηρε ] λεγῶν οὐ μὴ διαβάλεις 63} 

τὸν αδεῖφον σου - (80. 4,11). 

πέτρου. θ1. πρὸς λογέίσμον ϑέλοντα ἀανταποδουναν κακὸν ἀντὶ καλοῦ καὶ λοιδο- 

ρίαν ἀντὶ λοιδορίας καὶ οὐ ξητουντα δι᾽ ευλογίῶν τοὺς λοιδορους καὶ διαβολιχοὺυς 

λογισμους καταργειν -- (1 ῬΟΙῚ 8, 9). 

ιῶαν. θῶ. πρὸς διανοιαν λεγουσῶν οτέ φοβος ϑέου ἐν αὐτὴν ἔνεστι τὸν δὲ 

αδελφον μισουσαν - (1 601}. 3,9). 

1.68. πρὸς λογισμους ἐκ μισουβ γεννωμένους καὶ τὴν διανοιαν αδελφοκτονον 64" “ 

ποιουντὰς - (1 40}. 8, 15). 

θ4. πρὸς διανοιαν οτι ἀγαπᾶν ϑεον ομολογουσαν δια δὲ του εἰς τὸν αδελφον 

μισους τὴν πρώτην ἀγαπὴν αρνουμένην Ἢ (1 δοιι. 4, »»). 

ευλογήτος ὁ κυριο ἡμῶν 1. ΧΑ, ο θεὸς ἡμῶν ὁ6 εδωχεν ἡμῖν τὴν κατὰ του 

οργὴης δαίμονος νικὴν. 

Εκτος λογος᾽ πρὸς λογισμους του δαίμονος τὴς αχηδιίιιο. 

γενεῦ. 1. πρὸς λογισμον δαιμονος ἀκηδίας μισουντα χειρεργάσιαν ἣν οἷδε, βου- 

λομενον δὲ αλλὴν ] τεχνὴν μαϑειν μάλλον προχωρουσαν καὶ εὐκοπῶώτεραν Ἑ (σοι. 8, 19). οι" 

Αὐδαπάϊααχοι ἃ, Κα. θη, ας παν τὰ δα αροπ, ΠΝ ΠΟἹος -πιβίοτ. Κ, Ν. ' Μππὰ 18,5, [ΠῚ 



5"ῶῷ 0 
ὭΣ Ὑ, ΕΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕ, 

ϑβαβ δα δλο ἰκρνῦ αξαο ὧν δα Ἀβοον. ἱκοθλο ῥο Ὁ μάθοι, ἰμθϑνο Νὴ 

ΟΣ. μο Π|9 (σοῖς. ἰαρὸ ὦ} μϑο ! μὰ. ον ἰδασϑν εἰν ὧδ» {89 

Ἄβοος :ς τμῶρο ῥο {αν} β γανν μκυρνο βυμ, ἡ ἰούδαν νομοας, ὁ ϑομ βν 9.5 
δι δο ἄβιροὶγ ἰλβϑϑλο [βου ξθιραλο {70 τίνι δ ῴαοΣ ἰααλὸς, ἰαϑόδϑος α 9» 

ὧν ἰδ Ἄβροα. τβοθολαν ΟἹ δοὸ τν δὲν [519 ὼο ἀϑιροο σον «τὸν βρμαν ἰδ ον 

ὁ ρομ δου ὀμϑον οὐοοὶ ἰαϑρνο : οιβιυυΐο ἰδοῦν ᾿οὸς (Ὡοὶ. «9 5.9 ῴαο,) 5᾿ᾷΛλκω 

δι ῥοο θοὸς οὗν 9 νομὸς χλ (οο᾽ ὼ μμὸ κοῦνδδ μος ««έμοαν θαι, 

ὧΣ δ ῥοῦ, ἰβαα Ἄσιον. οἱ ἔφάλιο οὔνο ὁθὸ μΆ 9} οὔθ ῥοο. υνλ οἷο 

ἰβοῦ ϑϑ »Ἂ. ἰοιν τμοὶ :9 ὦ. ἰλοῦο :ἰδυοΣ 58.) ον. ιὰς θὰ. α. ὁδο Ιμμο 

θοὸν μας ΝΘ ὦν ο. ((Ὅοομ ὁ ἰοῖν " ἐϑαο : ἰοοι ιν γϑιῶνθο οὐαλολλο τρα, δ], μα. κο 

ἴοο ναῷ Μὶ ον ρὸ ιϑοι5 δδσο  αϑος οἱ μ10 οὐϑ ΔΝ. μοα, οἷ. Ιη 

Ιιαᾶοὺ πον 'αο Ἄξιοο. ο Νὴ λοι Βοὸ ΜΔ γϑον» Βοὸ . 395 Μὴ» 

ἐΘο δ μῶο μοι ββϑο ὁ ἰμςς ϑὸς, οἷν ἀςς απ) μοϑαον ὐδλοὶ τρῶν ῥαο) 
ϑοῦνο δ ὐὐ ἰὼ μὲ δ. οὐἱ ἰὼ ΒΜ ων μῆρον ἰδᾺλο [αλδ 90 

ὁ," ἰαν» Κϑμοο. οδὰθ υϑϑνο οἱ α.49}} 55 δ φαο ὧν Βαα βοος.) υὐΐμοο 

καλοῦ ομῶο καθ; ἰπδανὸς, [ον μ᾽ θα μὰ. μὸ δα ὡς οο ἰμϑἡ ῤθοΣ 

ΚΕ γθ ϑυοοα. ...6.0) ὔαϑσϑνι ορρὶβ μμὸ οἱ σ ὁ σι ροὺ. 

ἴω τῶ αα, ῥὸ ράλονο ΘΟ, κϑοὶ ἀθαθο. τς θα αϑΣ ἰὼ υλο 

ΚΟ αθοΣ τὸς υϑοο εἰδι’αιυοῦ 858. μὼ οο ώμο δοὸ ομνν μα ῤϑου β5βΒΣαωου Ἄρο.. 

ομϑ Ὁ Νέσον Ἀΐ. γβοα θ᾽ ῶὸ βϑϑαβαυ; Κοὶ ἰγϑιοο μϑῦ ὶ Ὁ 199 ςϑδνν ομυοῦ μῶν μον, 
ὁθ γέμα ἰθὶ .μαϑῖο δ ἐγ οπ ϑυδοῦ ρον 9 γα ο εῤίο μϑϑο μωωβ 

ἁλοϑια [κθο ν.9 δον» τἰμοῖο δ δλο δ δ ῴαου μϑλον αν ον. τῴ τ λϑὰ 

ὅπ ΟἹ κϑῖῦ τῶ ᾿ϑύτοῦ οἱ ας ὥμλλο δα κϑλθοῦ οἱ τίσ ἢ ὡο βο ν μμο 

λοοῦαϑ κοὐ κῶνοι. καλὸ κολυῦν οἱ λοςς οἱ θυ Σ΄ Ὁ ΥΑΣ μϑ υ ν υϑο) [λα 5.5 

βαϑ. ϑυϑος μοίο υίμον ας μμὸ μαυλίο ἐ]υδ  ῥαον άδυν οκοομλο 
ὧθ Α.}} ομϑαϑανς, ιροοὶ ἢ μὲ «οἱ . κο οϑϑαα θῸ : οομονϑ}} λραθὺ βαλο ὅς μοι 

τα μου μὸ ιϑομθ ἰδ; λοο Νλοο ιο9:5 και, Ὁ5. 4) ᾶμαδ. δ «ϑομβορο 

μμο οὐ θσιαο ἢ! οἱ «ϑομομϑὶ σμῥον μοὶ τρομβ μον ομβοο μόρου οδυτοὶ τεδο καἰ 
«ὥοιο . Ὁ 5 λα αυΣ ἰμ}5 μμο οἱ »ϑαί μο ͵Δῶ59 πὶ εϑοὶ μο..͵ «ὖνοΣ μῦν. 

ΝΕΨΕΥ ΕὙΤῚ ον, ἀϑο μι. δ έμοδυμ ιϑϑμ5. δαϑα δον, μμο σαν ὅσα», 

ἀπο νον ἢ ρϑγο γακθ Οἰπιμο αϑν ο ρον ὠὰϑ. δ. 5... δ τ 
δύδου ἰ'ϑδα Ἀο τ μᾺ5. ϑδὺ ἀϑδλν 5.) ἵαο αν Ἄβιοος. τ-, τοῦ 

μῶϑ ϑζαο δ᾽ ὡϑον τα. Μομῦν 159 βαρο. ωοιοδωὶ ᾿ς ᾿ϑδγ ὥθαι, ἰδ 

ΒΟ τ μοὶ μκ9. -οιαΐλος, ἰοοι ϑρο Νυββαλθῦςς μϑ μὸν οἱ βδο οὐ μοὶ «οῆϑοδμο 

δρῶ μμοὸ ας μι Νδδοὶ ΟΝίααὶ ΟΝ αλορσον ἀρορν. βςς, 85. Ναϑο μΝ Ὁ 
δλο, οι. αάκδο ῦσοῦσο ὠὐοὰο ὦ ἐν" οὐ ἐν ιμϑ ῥοο, βου 
ὑμοὶγ δα, οι «νὴ ταις, οἷς. τοῦθ ἡ ῴαοΣ δὰ ἄβξοοα. Ὁ. 
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εξοῦ. ἢ. προς λογισμὸν δι ἀκηδιας κινούμενον εν διαβολὴν αββαι προφάσει ὡς 
δὴ τους αδελφους οὐ παράκαλει καὶ σκλήρος δστιν αὐτοῖς κι οὐκ οἰκτείρει αὐτους 
εν ταις ϑλιψεσιν αὐτῶν -Ὁ ᾿δρεκ ϑξου οὐ κακολογησεις χτὰ (αχοᾶ. 22, 98). 

ἀριϑμ. 8. πρὸς ψυχὴν λογισμῶι ακηδιας ἐνδιδουσὼν καὶ χωρι υπομονὴς καρπῶν 
τὴς αληϑειὰς ἐπιγνωύεως ἐμπλησϑησεσῖναι προρδοκουσῶν -- (πυτη. 18, 91). 

εδευτερον. 4. πρὸς διανοιαν ἀπὸ λογιύμων αἀχηδιας παλιν πρὸς τὸν κυῦμον 
κλινομενην αὐτὸν τὲ καὶ τὰ πραγματὰ αὐτοῦ ἀγαπῶσαν -Ὁ ἰ ακουεὲ Ισραηλ κυλορο 
(ἄφαϊον. ὃ, «1. 

δ. πρὸς λογιόμον ἀκηδιας «ναγνωσεῶς ἡμὰς καὶ διδασκαλιας λογων πνευματιχῶν 

αἀποσπωνταὰ χαὶ λεγοντιι οτι δὴ ὁ ὄδινα γερῶν ἀγιὸς δωδεχα μόνον ψαλμοὺς ηιδει 

καὶ ευηρεστει τῶι ϑέῶι -Ε (ἀσαν, 0, 61). 

60. προς ψυχὴν λογιόμους ἀκηδίας ὑποδεχομενην οταν μικρὰ νοῦσος τῶι σώματι 
επιτυχηι (ἀοαῦ. 7, 10). 

[ 7. πρὸς λογιόμον ἀπὸ ἀκηδίας τὴν τὲ συγγένειαν αὑτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ 6" 
οἰκου επιξητουντα καὶ λογιξυμένον οτι ὁ ἀκηδίας δαιμὼν πολὺ ἰσχυρος καὶ οτί δὴ 
αδυναμὼ τῶν λογισμὼν αὐτου ἐκπορευομένῶν καὶ δμοι αντιχειμενῶν περιγινεϑαν -Ἐ 
(ἄφαν. 98, 1). 

τἤσου. 8, πρὸς ἀκηδιας λογιόμον την τὲ ἀναγνῶσιν καὶ τὴν ὃν λογοὶς πνευ- 
ματικοις μελέτην φευγοντὰ συμβουλεύοντα δὲ μοι ἀαναπειῆει» τὸν κυριον ἐν δια του 
πνευμᾶτος αὐτοῦ ἡμὰς τὰς γραφας διδασκηι -Ε (08. 1,8). 

χριτ. 9. προς ψυχὴν καιρῶν ακηδιὰς λογιξομενὴν καὶ λεγουσαν" να τὶ ουτῶς 
ἀαφιησι μὲ κυρίορ ᾿σὍπὸ τῶν δαιμονῶν πειρασθηναι, οἰτινὲρ τοῦτὲ μὲν τὸν ἡμῶν ὅυμον 65 
επεγειρουσι κατ᾽ αδελφῶν ἔγγυξ οντῶν ἡμῖν, τοτὲ δὲ εἰς λυπὴν ἡμᾶς ριπτουσι ἐν τῶι 

βιαξειν ἡμαᾷ καὶ πρὸς ἀδελφοῦ μακρὰν αφ' ἡμῶν" εστι δὲ ταῦτα πόροι (τεχνασματωὴ 
τῶν ακηδιας λογισμων -- ([υα. 3,50--ϑ, 5). 

Ι δαυιδ. 10. πρὸς ψυχὴν σκληρὰν οὐ ϑελουσὰν δακρυώ χεειν ἐν νυχτι δὰ λογισ- 95} 

μοὺς «κηδιαφ᾽ δακρυῶν γὰρ χυσις φαρμάκον μεγαὰ τῶν νυχτερινῶν ὁραμάτων τῶν εξ 

απηδιας γεννωμένων" τοῦτο δὲ τὸ φαρμᾶκον καὶ “Ζ΄αὐυιδ ὁ προφητὴς συφῶς τοῖς αὐτοῦ 
παϑεσι προςηγαγε λεγὼν -- (ψ 0, τ). 

11. εἰς χυριον περι λογισμῶν ακηδιὰς ἐν ἔμοῖι ἐμμειναντῶν - (ψ 84, 5]. 

19, πρὸς ακηδιας λογισμους τὴν ἐλπιδα μου χαϑαιρουντας - ἐγὼ δὲ πιστευῶ 

χκαλ (ψ δῦ, 15). 

[-.} [π-} Ἕ 



"ῷ 
ὃ4 Μ΄. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΒΟ, 

ωὐ τἰοοι δ δῴῤαο ὡν σα.» Βα ἄξιον. ὑπ μὴ 15 μογ οὐκ 

οἰ ασ ΑἹ ςϑιλοϑο. ϑλλαϑ μον. ἐπὶ τόμ, μοο ἰδιυαθ δὴν μας ιο᾽ν 

ὑ5 οιμδιρν,, οἷς κοραθΣ ἰβαᾶ ἰἰοα ἰκϑ όαρο 'αϑυ ἄβιρος. αὶ' ὡσαϑς 

ὁ ϑιμβοῦ οἱ μλνθσλο κϑολαδοῦν ο :ἰλαυκκαοΣ ἰμβοαι, ᾿ϑροδ. ὑςς ο0) οἷος φΘλλδο ς:9 
ἰδοῦν 'ὸ ἄβροο. οὐ ἰἰαθανο ϑοὸο 5 ἱδϑι ὁ ,9ο ἰοῦ 5 μου 

μόο μβαϑ ἐβιοθ ὅροι βαόδὶγ οἷο. μως ἰδυρυὶ ἰδαϑοῖο τοδυϑν ϑῥοδμον 

ἰβάσυ οἱϑ 9 τοῦ τ δ }} 59 Ἄβιρον. αἍ "9 ἱ μος. υρανμο.. ομοϑοὶ 
«θαυ 5 βὰν μο οιας, οἷς τὐόϑαϑοο ΠΟ μβϑμϑο :ολαλο «ἀν ο Ἰω  ζαοΣ) 

ἰοδὰν οιρπννο μΐ. οοοδ 5. ὩΣ ΘΟ μν κυσὶ - βοιαυ μον οὔδον οὐ οι ῥλο 

ὑπ ἦτ οο μμορ ἢ) ἴθ 9. ΟΣ. «ον [51} υμ ἰκο σῶν, θομνλαο, οὐνοσοὶ 

τος Ὁθ οἱ 99. «οἷο ῥομοοο ἰμωδοο μου ρρο ἐθῶν ὡς οἱ : ϑϑϑο μαϑ ῥὸ βοιανο. 

ἰοδνν ἰατν ἐ  οὰϑ Θοὶ Ποῦ. σα θλο λϑϑοῦ [49:5 ΝΣ. μοίο μὰς δ 

κοὐ τμωμμο οι ἐμεθοο ἰἰως ὁ ἰαϑῶλϑ ῥὸ μ9. ἰδοῦ 9 ἑομ» μαϑ κϑαο 
πλοῦς ἰοοι Δ ωκ. ῥοισο δπα θαυ ᾿ϑοὶ τς ὅομρθῃ οόθωδμον ἢ 

ὧν νας, 9 βςΝαλο οοἹ οο δΝωίμμα ἶγ τϑδδ) μοι ϑ βοο μ 

«ἀρ 515 ἄβξοου. οὑθῦο ὡσσοῦ τ 40, [5}}58 ωὸ ιαοδ δ ἌΣ οδλοὶ τα 

αδσο δ ατὸς ᾿ϑιο κοι τΟϑὶ ον ὡσομυΐο,, οοοι κϑϑλο Ιασσα υϑῷοο 

οὐ μθκθο ραϑὺ ἰκαδο φαον ἰαα ἄξιοος νς οοοὶ κοὐ οὔνο βοα.ο ]151ο ἰμϑας, 

ΦΒαΩΣ ας δον μμαδς, οἷος βόλυθοο ομῥοι τῷ βαϑαϑο "} οϑὶ υοἱ : ῥα μθνάλρσθου 

οἷν. ἰοῦ θ Ἄἄβιοος. ἀν .ἱοκ9 θαδο οἱος ὠλϑλὶν. υμβαϑ ἐμθοο οξϑιϑσλο 

οι ϑῶν οἷ. ἰρϑδῶο [9 τω αῤσδο δον ἰϑέον μϑλθ ᾿βϑδς οὐδ ρρο ἰοον ἢ} 

Ἀϑρος. ἡ ᾶϑο ἰβοϑα, 15. ἰδὲ. αϑ]ο ὡΝλλου ὑὸς ἰοον ἰοιδν ὁ μοί ε9 ἰοϑὶ κϑὸὸς ἰγο) 

ὥαθ νϑρόμμο μὲ δ. ὁ ἰλαν.95) ἰβᾶα βθθονδοο :}19. δ ῴαο ὧδ; .49. 

ὼς. 15 οὐλο ὡϑὶς ᾿οομθῶς, . οἷο, ἰγοὶ ϑοῖν δ ἀϑο ἰοῦ" ὡσοῦ . υϑὸςς μη ἰβο διὸ 

Δα δ λο ἴοδν ας κω τ βοα, οὔκϑ ὡδανς μλ ν μὼ ῥαο, ἰανν 5. μμὸ 

δα; λα ὸ αὐλαν ἂχ μμὸ 'ὰα. δον μδϑμο οὐλο βοα. . 5 

οὐ ῥαοΣ ιάα δ λο μὸ λον, τῷ ἰδοῦ! ὠΝαϑίο ᾶϑο βωσο ὐδδν εἰδ, 9 

δε Θϑθο ϑρολὶ τοοις καΞ δ τὸ οἱ κῦὶ ἐο τ τὰ 9 Ἀν οι; τκθ τθ9}Σ [με 
τῶ ς ἔς.) Ιπαα ἄβξοου.. ,9 ὡδλ90]. ἔμο υϑδα ὡς ΘΒ Ὁ κλϑνο αγο μα.) 

μοὶ ας μμυϑοο ᾿ς ὁ ϑομὴο βϑν κοὐ τ τοὶ. Ομ δ δ ῤαρυ [κϑ5] 

ὧς μον ἰδ αύασον βάν ἀπ οοα. ομο μοῦ Ἀϑεῤίο Νῆο αν ἡ ἰο ἰοῖν 

«9 ον; βϑαϑ. νοΐο οναλδα, ἰμϑαθ, οὶ λασμ5. ὁ ἰμμο μῶν Καλὸ εἰμ! μ3) 

οιβαδϑον» κοΐ ἐδ μυ δα δα ἀϑυδνου ἰδ ῤαον 'βα ἄβρος. 9 "». 

οἷ. ὁοοο να ὁ χὰ. ἰὕθοο τ μβλοῦ ὡς ον ἰοοι κκΐγ ἰδϑο ο δὴ» μ. οι «οἰ 

οὐ σα ς μμὸ ἰὼ 5 οὐδ ὃν δ ο 5. |6Ή0ι σας 5) μοῦαϑ ομϑο 

λοι ὡ νῶῦοο «κος ϑιῶλϑ ϑϑν δ ἀλο ὁ ὠοιογμοοο ὡλδν ον, ὠο)α 9.) 

Ὁ τος θοὰς Ὡ)ο οὐ ας, ΟΝΟΡ ΕΟ ἐρϑϑς, ἰραλαλθ ἰδολο νοὶ ὠὐϑλοίο 
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18. πρὸς λογιόμον γογγυσμοῦ ἀπὸ ἀκηδιαρ γενόμενον, ος καὶ τὴς αὐνεσεος 
κατασιωῶπαν τοῖλμαι - (ψ 88, 3). 

114. πρὸς ψυχὴν ἐν αἀκηδιαι ὈπυἠἡχΉκοδεχομενὴν λογισμους τῆς ελπιδὸς κὐτὴς καταρ- ΠΩ 
γητικους ἐν τῶι αὐτὴηι ἀποδειξαι οτι χαλεπώτερα ἡ τὴς μοναστικὴς αναστροίρη Χαὶι 
μολις τι τὴν αὐτῆς πολιτειαν πὑπομένει -- ξλπισον... τὴν γὴν καὶ ξητησον πιύτιν 
(ψ 80, 3). 

10. πρὸς αϑλιὼων ψυχὴν απκηδιωσαν καὶ αλλοὺυς τοπους αὐτὴν ἐκλεγουσαν τοῦ 

χκατοικειν ἕκδὶ -- (ψ 80, 4). 

10. πρὸς διανοιαν οὐκ ἐπισταμένην ὁτι χρονίζοντες ἐν αὐτὴν οἱ ἀκηδίας λογισμοι 

τὴ» αὐτὴς καταύστασι, ϑορυβουσι καὶ προσευχὴς καιρῶι τὸ ἀγιον φῶς ὃν τοῖβ αὐτὴς 

οφϑαλμοιρ ἀμαυρουσιν. περι δὲ αὐτοῦ τουτοῦ τοῦ φῶώτυς ἐβουνλομεϑα μαϑειν τὸ πυϑεν 

εὔτιν ἐγὼ καὶ δουλὸς τοῦ ϑέου “μμωνιοφ καὶ ἠρωτησαμὲν τὸν ἀγιον Ιωαννὴν τῆς 

Θηβαιδος εἰ δὴ 1 ἡ νόος φυσιβ φωτεινὴ ξύτιν τὲ χα τὸ φῶς ἐξ αὐτου εχδιδῶσιν ἡ 65 

τι αλλὸ εκτοῦϑεν φαινεται. αὐτὸν φωτιξον" αὐτὸς δὲ ἀπεχριϑὴ λεγὼν οὐκ ἐστιν 

ανϑρώπος δυνάτος τοῦτο διαχριναι οὐδὲ παλιν χωρὶς ὕϑξου χαριτὸς ὁ νους δεν τὴι 

προσευχὴν τφωτισϑηναι δυναται πολλῶν καὶ δεινῶν ἐχϑρων εἰς την ἀπωλειαῶν αὐτοῦ 

σπευδοντων ἀαπελευϑερώϑεις - (ψ ὅ 07, 1). 

17. πρὸς ψυχὴν ϑελουσαν. μαϑειν εἰ αληϑῶρ τὸτε ἡ ψυχὴ τοῖς δια τῶν δαι- 

μονῶν πειραύμοιξ παραδιδόται. ὁτὰν ολίγον ὑπὸ τῶν ἀγιῶν ἀγγελῶν ἐγκαταλειπηται -Ἐ 

ον φιλὸν μου καὶ οἱ πλησίον μου εξ ἐναντίας τῆς οδυνὴς μου εστησῶν κτὰ (ψ 9:7, 19). 

18. πρὸς | ἀχηδιας λογιόμον τὴ» ελπιδὰ τῆς ὑπομονῆς ἡμῶν καταργουντίς ὡς 66" 

ου δυνάμενης ὅτα τοῦ ὅρομου αὐτῷ τὸν χυρίον τανσπτειΐδειν αὐτε μεῶ ἡμῶν ξλεὸς 

ποιειν - (ψ 89,5). 

19. πρὸς ψυχῇ» οτι οὐδὲν ὠφελεν δακρυκ καιρῶν τῆς κατὰ τῆς ἀκηδιας μαχὴς 

οιομένην χαὺν οὐ μνημονευουσαν “Ἰαυιδ αὐτὸ τουτὸ ποιουντὰ καὶ λέγοντα - (ψ 41, 4). 

90. πρὸς ψυχὴν ἄπὸ ακηδιας πεσουσαν καὶ λογισμῶν λυπὴς πεπλησμενη» - 

(ψ 41,0). 

ΩΊ, εἰς κυρίον περι ἀκηδιὰς δαίμονος ολὴν τὴν ἡμέραν χατ' ἐμοῦ μαχεσάμενου -Ἐ 

᾿ (ψΨ δῦ, 9). 

ὩΩ, εἰς κυριον ὁτὲ λογιόμοι ϑυμον καὶ Ι ἐπιϑυμιας ἔμου ἀπεχώρησαν - (ψ Ὀῦ, 19). 66 

98. εἰ κυριον πέρι λογισμῶν απκηδιας ἡμῖν ἐγγιγνομενῶν ὧθ ὁ δεινά εἰς τῶν 

ἀδελφῶν ἡμῶν ἢ ξἰς τῶν συγγενῶν ἡμῶν προσηχϑὴ εἰ βαϑμον τιμὴς καὶ εξουσιωρ -Ἐ 

94, πρὸς λογισμὸν ἐρεϑιξονταὰ ἡμὰς καιρῶν ακηδιὰς πρὸς αδελφους τεναι ὡς δὴ 

παρακληϑησομένους υπ’ αὐτῶν Ἔ οὐχ εότι παρακαλῶν τὴν ψυχὴν μου" εἐμνησϑην 

του ϑέου καὶ εταραχϑὴν κτλ (ψ Τῷ, 81. 

Ὁῦ. πρὸς ακηδιας λογιόμον υπογραφονταὰ ἡμῖν μακρὸν χρόνον χῶν ἑτὴ ξωὴς 

πικρὰ -- (ψ 102, 15). 

96. πρὸς λογιόμον «κηδιας σπευδονταὰ αλλὴν κελλην ευρεὶῖν ὡς κατοικητήριον 

ὡς ἧς κατεῖχε πρώτης πανυ μισητὴ χαῶν πληροὺυς υγροτητος εξ ] ἡς παντοῖαι νόσοι -ἰ οὐ" 

(ψ 181, 4). 

ΟἿ, εἰς κυριον περι λογισμῶν τὴν διανοιῶν μου διωξαντῶν καὶ εκκαταπλη- 

ξαντῶν - τι ὁ ἐχϑρος εδιωξε τὴν ψυχὴν μου κτλ (Ψ 142, 2 Τὴ), 



ΩΡ δῶρ ἍΜ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΈΠΟ, 

ρὸν αο ἐμὰν ἰδ δ ῴῤδοΣ ἰ'βδ’δλα ἄξρωος. τὰϑ . αῦνα» οοον Νοο 

Ῥϑοὶ μοὶ ασο Μὶ φῦοῦ δ} ἰσορας ὁ ὁ ἸΝιοοὶ ὍΣ. ἰμῳς θῶ, ομ οὐ ἰδοοαυσο 
νϑ δ ν ἣςς μὲ κοι ὍὭωρο ν9 οο ρα Δ μα ὡὸ 

ὃ οομοῦ οοἱ ἰβᾳλο ἄξρο:-. ἀθ οἰμαϑ ἰμας οἱ ἰἰα ας χϑθλο ἰλανοσσλο 

ἰμβα ραν 1} οὶ. ὼθ : οὐ κοδονς, ἔμαθον ἰασΣο οο ὡ .. ιν νεδαθ κα». [158 
οὐ 9 τὥῶ ιϑοι5 Νὰ) σοὶ οἰ 1 οι. δ φαο πα ἄξοο ᾿ς 

ὁ Δορθ» ἰπ ας βὰν ἰκ5. ἰδ. ἐν δ θο ρομῆοῦ οὗ! οἰλθιϑος, ταϑοὶ 
ἰβασὺ δ ῥλοο οἷς μον κου δα οος Θὰ, ἢ! ἰοομ ἰμρολλο οὐ σϑῆλϑο «ὐθιοξβου 
-ποιοιυίο μυλοο  ὥρνο μ51 σοι) ΝΟ ΟΠ1οοῖ ἢ μσσων οὐδογμο .. ὅν] ῴαος 

πκ᾿αοαῦ ἄβξοο ὡς ἰδΝὰ.5 τὸ. 5όρμοὶ 1 σας ϑο ὦ ΨΘΈΘ, κοῖς Νὰϑ κι ο 

νοιΐΐαϑο ἰμβονρο {5 ἰμμο ἰδαναροθοο ἀμ. Πασο ὡς ἡ» δ ζαου 
-ιϑομοιβὶν λοιαϑι ΘῸὶ μϑιίο., .μοὅ,ο ἤγ ας λα ὁ ἰξ θὸς, οἷος ον λο μραλϑαϑοΣ 
βρῶ ς ἡ δα, αὐ νοἰο ὦ ΑΒ ὡς ὡμδολιν 

6γ ἰδ ον μοῦ μομβ. ὡς σου τἰδωυρυΐ ἰδαϑογ ὡς. ἰαλλδον ἰϑ9 δύαοΣ δὰ 

τ Ὅ5) ὁ Νὴ ἐν ὉΝ μαϑο μκο ἐσθηβ κλλλλβαλο βλαςς μγ ιοσα δθ οἱ; οὶ νοΐο 

ἐναϑον " ϑοῖο μὲ δ 05. ο ὡμμἰο μαὶγ ὰλο αοορθ. κῶν ἰδαδα, αν 

ΣΟΥ οὕροῦ οὐκ Νκο οἰλαϑο δὰ δ ἰβ οἱ μομὰν ἰλοθο ὡδὰ ἐν ρου 5.8 

τόδ, ἰὼν ΝΣ τυδμο μὼϑ ὰ ζασϑὶ .. 9.) δὰ οοὰ. οι ϑ νοὶ οβάροο 

ἐλδιθο Δ οἷς, ἰκὼν ἰυμὸ ὁ θιῖα 9) (οι λυ ἱἰοῶδν ὦ ων; Βὸ ἔρθνῳς. 15) Ἀγ μοὶ! ἢ 
δ τ ραυδ 59. το" Βα ῖ φϑομν δ ῴαρου ἰδᾶσ ϑυροα. οἷν. 

ἈΛΝν ΥΚΘΡΝ μον ομαδϑ νον καυοςς οονδν μὰς ὧοἱ αοϑν Ομ βὅσαϑ. ΘοῦνοΣ 
δῤαοΣ ἰβίου {3 ϑϑο εἰμ ομοῤα λον 9. ἄβιρον. οὦς τϑαδνοις, δῶν 

ΣΟΝΑΞῚ ὌΘμο ὑμΣ ΘμοΣ οι ν οἷος Ναῤωγ Ἄλλο. βιοο μον οἱ αιλθο ὁ μιαϑῦ 

ογ μον ομὸσ θυ Ὁ ἄξω κὰ καὶ ὧο οἱαο,γο ἰμυίο ἰδοιαδν, ὡχοϑο 

οὶ ιρϑο. οἰοσ., ὅ}.κὸ 5. έαον ἰβάσωυγ [κα1..5»0 ὅδο 9 ψαῦον 

ἐιϑομ ἢ νοἱ ιϑοομο οὐοΣς Ὁ) ἴξβιςς ἐθεϑ}ο Ῥω οἱ ιοομο οὐ μα 90) 

δ ῤαογο αν μοῦ ἰπᾶσ ον αν ἃ ροὰ. οἷς :μδολὶ ὡὸ γϑαΣ. κα σον ἔξϑςς 

ὼ οὔ οἷν. Νοίο τομαϑν ὅρα αϑοίο Νυλο Ναολὶ τορρ σξς ἐν μι» 

βθέββμμοο δ δλο γϑ τβθον ἰα.}») οιμαφνο ὡὼ οιββκοὼθ ϑαροϑὶν βωμὸ :15: οὔθ 

“ον 5. υμὸ μοὶ κϑοὶ ὁμοῦ ὁ ᾿ς 9 οἷ. Νο ἰδ αῦο ἰδάλα 55,5 

ὁ ϑαϑομοὸ ἔβμμοὸ μοὶ ὑϑάόσιος ἰξς ἐ δυΐγ λλο οἰδον δὸ ὑδαυβιο, ΩΦ ῥο 

ὅδ. ϑομθοα δος, κ5. (ἀαθομο  μμὸ μοὶ ὠϑίμνος, ἰμκοο δυο αϑρέσος 59} 
ὄγκος κι ἑϑοο, (ἐοὐξπιαροοος, οὖς θοῦ μα δῴαου σα ὧΣ. μρο ἰὸς 

θα δ μο οα μοι ὁΐλας οο ̓ες αὺςς (Ια αὐδ μοαι, ἰμκηο δνο ἐς ΘᾺ» 
δ τἰβνοἱ» μϑρ ομοονθο υμοα, ἐν διρθοο κα νους χλαδι ἐς τον ἔλςς θοῦ δὰ ῥοο 
᾿Ξλον μνῶν ὁ μον δὲ ὡς δον εἰναι μαι, ὡς φάλοον ἰπλα ϑιοοῦ, » ἰλοολὶν οἰδον. δὲ 
αὐλοί ος. λϑρ ονο οἰ. δρῦν κα μμὸ οο ὡς ὁ οιῦϑο. Μιὶ 

ΝΟ ον ........... 



ΒΠΑΘΒΙΌΒ ΡΟΧΝΊΤΙΟΥΒ, δὼ 

σιαροιμ. 8, πρὸς ἀκηδιας λογισμὸν τὸ εργον τῶν χειρῶν ἀποβαλλονταὰ καὶ τὸ 
σώμα εν νυσταγμῶι εἰς τὸν τοιχὸν χλινοντὰ - (ρρον. 8, 918.). 

29. πρὸς λογισμὸν χοπῶν καὶ Ἔνυτολῶν ϑρησίζδιας ἀποσπωντὰ  ( ὕ ἣν 

80. πρὸς αἀχηδιαρ λογισμὸν τοὺς αδελφους μεμφομενον ὡς  ἀγαπὴν οὐκ ἐχοντας ρον 
τοὺς τὲ νοσηλευοντάς καὶ χώμνοντας παραμυϑεισθαι οὐ θέλοντας - (φγον. 18, 1). 

ιωβ. 81. πρὸς ψυχὴν δι᾿ ακηδιας λογισμὸν λυπουμενην - (Το. ὕ, 1τ57--.19}. 

82, πρὸς ἀκηδιὰρ λογισμὸν ὑπογραφοντα ἡμῖν μακρὸν γηρας καὶ πεένιων πιχραν 
αἀπαράκλητον καὶ νοσουδ τὸ σῶμα ἀποκτεῖναι δυνάμενας - (0. 8, 5 Ε). 

80, πρὸς ακηδιας λογιόμον αλλοὺς ἡμῖν τοποὺς ἀποφαίνοντα καὶ ἡμῖν εν αὐτοῖς 
κξλλὴην κτασϑαι συμβουλεύοντα [ ὡς δὴ καὶ τὴν χρειῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς αἀποπώτερον 6ἿΝ Ὁ 
ευρησοντῶν καὶ αναπαυσιν τὲ καὶ παράκλησιν τῶν ἀδελφῶν πρὸς ἡμὰς ερχυμενῶν -ἰ- 
(50 ". 10, »9 8}. 

84. πρὸς ψυχὴν ἐν ακηδιαι λογιξομένην οτι οὐκ ἔστιν ὁρῶν τας ϑλιψεις αὐτὴς -- 
μὴ εἰπήια ὁτὲ οὐκ ὠϑιοϑησεται. ἀνὴρ ὁτὲ τὸν κυριὸν φύβειται διότι ἢ δικαιοσυνὴ 
αὐτου πάρα κυρίου ἐφορῶντος αὐτὸν (900. 84,9). 

“χ. 85. πρὸς ἀκηδίας λογισμους τοῦς ἐν τῶι χοῦμωι διαιτωμενους μακαρι- μ 
ξοντας - (ΜΟΠα, 4, ο). 

80. προς ψυχὴν δια σώματος νόσον (τκηδιαξ λογιόμους ὑποδεχομένην - ΜΊΟΒΔ Τ, 9). 

[ησαια. 87. πρὸς ψυχὴν ἐφ᾽ ἧς βαρὺ! τῆς αχηδιας δπεσεν καὶ ἀπὸ μοχϑηριᾶς Ογ"} 
τῶν τὴς ολιγοψυχιας λογισμῶν βοὰν - (68, 41, ν). 

ιερεμ. 88. πρὸς ψυχὴν ῃτὙὍ7πχὸ λογισμῶν χαμαάτοῦυ καὶ ἀκηδιας εν αὐτῆι χρονιξοντων 
μαλακισϑεισαν καὶ ἀσϑενησασαν χαὶ εν τῆι πιίριαι αὐτῆς ἐκλειπουδαν, 5 ἢ ἰὄχυς 
ὑπὸ τὴ μεγάλης μοχϑήριας αὐτὴ, κατεβρῶϑὴ καὶ ἢ ὑπομονῇ ἔγγὺυς εκλυεσϑαι ὑπὸ 
βιὰς τουτοῦυ του δαιμονος αλλοιουμένης (μαινομενηὴς Ὁ) χαὶ εν δαχρυσιν ἐμπαϑεσι καὶ 
οἰμώγοις νηπιαξουσὴς οὐκ ουσὴξ αὐτῆι παρακλησεῶς - (Φότοιη. 88, 18). 

89..} πρὸς ἀκηδίας λογισμοῦ τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν σαλευοντας καὶ ἡμᾶς επέεγει- 67" 
ροντὰς ολιγον ἀναπαυσασῖθαι καὶ τὴν κατοικίαν ἡμῶν χαὶ τὴν δυγγενειαν ξπισκεψαι 
δια πολλοῦ χρόνου - κυριε φειδου δια τὸ ονομὰ δου οτι μεγαλὴ ἢ χρηστότης ὅυυ 
καὶ σοι ἡμάρτομεν, ἕλπις Ισραηλ καὶ σωτὴρ αὐτου καιρῶι ϑλιψεῶς ( ν, 14, 9). 



"ῶὦ0 
ἤώΒ ὙΠ, ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΩΟ, 

"}γ» «οἱ «οἱ οϑι κα) τοὶ; ἰ'ῶδο ρος. ὸ μον ομοῤαφὸν ἰναθθϑ μϑισσθοῦ 

μος, οἱαῶν ἀς νῷ ασαΣ ,5" τς αὐ ταχοιο [α..95 ον :ἰλαυκ. 

Δ ρος, ὁμοαθ ἰμϑν ἈΟΟ χα ποιαδος, Ὅσο δὰ ῥλους, ᾿οοδιασο. Θϑιογααῦνο. 
»οος μμο ὁ [νὰ λοο εἰμ ϑ ρα ο οἷος ββαδοῦ κλαῖν. -9 ΝΟ οἰκο ΝὰΪ) 

οὐ ΔΑ τῶ Νὰ τω ῴαοῦ ἀλλο μρο ᾿οὰ. δ ὦ 9 

ὦ γαῦτο δ ίμον, οι φιβας ϑκλρο ο. σα βοιμϑί δ λλο Οραα, Νλοο ἰροαλῶ, 

μεθ (5}} βαδιϑαν τὸς. ϑλϑου τἰμων ἡ φαοῦ ἰπιαα ἈΞ θοῦ. τὸ ᾿ΌΝΜΔΟΣ “οἱ 

ὧδ᾽ αϑὸῦ ἄξιος. μὸ μμλααν [16 5.50 ξϑι οο δ.) δυίο ἐόν δ πο ἰΝδ σασα. 

οἱ οἱ οἱ ἰομϑὶ αβϑι α» αἱ αἰ τὰ μὴ: 9 ομοαῖς ὠϑςς Ξοῖο ον 9 ζοο 

ὁ ΜΝ δα, μῶν τσ ον [θὰ μὸν θα ῤο μ.75. οἱ τμχ15. οἱ {ι δὶ οἱ ἰκα οὶ 

οἱμο {πιο οἱα αἱ ᾽ν» ἰδϑαλν τ βραθθο 5 μκϑν θαι. τοβο : βϑαδαν καῖ σοὶ 
οἷς. και γο τρομλτὶ ἰδῶ ὅν μκὰϑ.ὺ ἰνάϑυ τοὰ. μιϑο ἰοοὶ μοὶ στο μβμαθο 

οδν ἰσον ὑλδαο Π΄ς οἱ αβο οα σ}ο τομοθο τοα9}} [κοῦ μὸ ον. εἶ) ὁ ὁ μώσϑας 

Ῥδα. σοι νοΐ τκϑ υθοιν αι ὰφαου κᾶλα. βιοῦν τοϑο τιοαραξθ (ὸ ἐγαθον. Ὁ ὡὰς 

ομϑιΐο βόσϑος, ὠομιοσια ἰοιδν  λλο μὰς. ἰοοι {γ᾿ δι δου μοὶ κτῶῖς ΔΚ ἰον 

᾿Ξ ΜῈ κοι κλβαλο θὺ .«ἰοδιυδο ἃ ἀλο οἱ κοι φῦ δ ῥθο. οἱ Μὲ : ἰβαυρκαῶς 

δες ἰὼ οἱ ὧὰϑ ὡ οἱ ἰοΐῶδδ οὸ μα αραϑ ἐδοονς, 9 ὁ ο΄ ὁ δ. οἱ αϑσ5 

«Ἰϑυϑολο δ ϑοΣ ὅθ δ οι ς κα κς σα ῴαος Βα σοῦ. μὸ μϑοο "» 

μά υυγαοΣ το ἱξες ὡὼ «ατἊ. οὶ! μο 5. τόσ δ ριν δὶ 

ταῦ ἐὴ (ϑομλοῦ μα  ἱ αν δ 1 τα μ» μα βϑ ῤαο ῥο; βιᾶσυ Ἀροα. 

οἷν. με 'βκαα ἄβξβρος. τἀλο τ᾿ ὕαοὺ οἱ} δες ῶο ᾿δλθιαρο νοὶ ὁο σφϑῖο 

ὁ5ν, Ὁ μοίο μὴ} οὐ ταν ωοοσακανς, μογδδο }|9 το» ῥα) Β5ᾶου δ Δ. 

μΝ ἰανρᾶθο, ϑομοο δῷς μῥνδιθο. ϑομθο ἣν, [ὕαροβθι . Θομϑο ων, [10}}5 

μων μον τλϑὴ ᾿ϑϑὴ 5] θὰ ᾿ηοόμ ὁ οἱ ὁ κΔ5) ἰβαϑᾶσο αἱ. «ϑομϑο 

μβωω, ἀςαυ Δ σοὶ μαϑ] Ν»1 μας δ .«5] ἰμ ἘΤΘΕΥΝ ἰδοιβ οὐδ) ΝῚ 

ὡοαυνθαιο οἰῶ ἱδωϑοια θαυσανο ων ἐδώθο ἰρακξ 'ναθρο Κ ῶλο 

βόα. ὡΣ αν στο  μϑσοοα ἡ ὁο) ρου μα νο ἐραας δὴ ραν ματο,. οϑομ5) 

ὧν ὡορομαιο .βα.5ὺ σαν θασο. ἰ5ϑαλθν ὑθαυθαλο ἰρᾶωΣ σα ϑασο 

Ιβϑο μτν Ο βθηθιο {ιϑι ϑιϑοςν ἰπαῦδν ἐφνοο βέρνον οἰϊλοςοο ἔδομαδνς. [ΔοἹίδνο (σαν. 6... μὰς μὴ] 
6βὴα μγ τς φαοῦ πᾶ σιϑον. τς :λχραθίν ὁ ως ωρο ὡ μλο οἰμμοςο 

αα, (βὸγ ομοδζῦ . αν 9 ωϑὶ ὍΣ. «λας ογοο οδοο Ὁ} }ο θμ3} λα ϑο 

θροῦς τι τ μβραϑαδαθυ ὃὸ ββάκαϑου οδδ μϑον χυῶν τὸ σοι Ναλο «σοι «ββάλαθο 

Φ ωοῦ» ἰπϑιϑαθο ὦ οὐδ ἰμὸ τβμμο δὲ ἊΣ. ὧὐἱ ἱχλω ἰγοι «οἱ πον "" 9. 

Θρβ ἰαραο, αὐοομο Ἰκο ον «(οἷς ΝΘομλ ἰοῖῶδν ὁο. ἰδϑϑιοϑο νον οἱ 

δος, τοῦ βαλγῳ μας ἱ «ορδαροῖο δα οὐοια οἱ ϑδ, οἱ ἰς. μαθας 

βσμγ ἰδανμο ᾿υϑοὶ ϑθϑ αν) τϑιο τῳ λδοο μϑ ῴοαο δὸ). μαϑ) λα. 

ΜΘ ϑρανιν τοῦς, βλῶδοο [Δὸς ᾿ς ὁο) [Παϑμθκθσϑο ὁ ἰξβοαθιν ἰδιϑογο 



ΕθΆΘΒΙσΒ ΡΟΝΊΙΟΤΒ. Ὀ29 

ϑρην. 40. προς λογιόμους ἀποδεικνυντας ἡμῖν τὴν μοναστιπὴν ξῶὴν οτι πολλαι 

ϑλιψεις καὶ μδγαλοι ποόνοὶ εν τῆι ἀναστροφὴν αὐτὴς τ ἀγαϑὸς κυριὸς τοῖς ὑπο- 

μενουσιν αὐτὸν καὶ τὴι ψυχήν αὐτὸν ξητουσὴηι ἀγαϑος τῶι ελπιξοντι εν αληϑειαι εἰ 

το σωτηριον κυριουν (ΤΠ ΡοᾺ, 8,55 Ἐ)). 

41. πρὸς λογισμὸν λεγοντὰ ὁτὲ ὁ ἀνϑρωπος καὶ χῶρις μοναστιχὴς καθαρότητα 

καὶ εὐεξιων χτασϑαι δυνατὸς - (ΤΉ Γαπ. 8, υ1--81). 

δανιηλ. 43. [ εἰς κυριον περι ακηδιας λογιόμου μου κατισχυσαντὸς -Ὦ ογν 

ματϑ. 48. πρὸβ ακηδιας λογισμὸν ἡμιν συμβουλευονταὰ τὸν πατέρα ἡμῶν τὸν 

κατὰ σαρχα επισκεψασθϑαν “Ὁ (0, 8, 22) (οἵ. 1μο,. 9, 60). 

44, πρὸς ψυχὴν ἀπὸ ακηδιας πιπτουσῶν καὶ παλιν τοὺς κατα σδαρχα αὐυτης 

συγγενεῖς εἐπιξητουσαν - (ἈΠ. 19, εν). 

λουχα. 4. πρὸς ψυχὴν οὐ πεπεισμενὴν οτι τὴ» τῶν συγγενῶν ἀγάπην μισος 

χαλει ὁ χριστὸς οὐτῶς λεγῶν πρὸς ψυχὰς ἐν παϑεσιν ἐπιδλδυμητῶν κατεχομένας τὲ καὶ 

τὸν κοσμὸν φιλουσας - ([μ0, 14,20). 

] πραξ, 40. προς λογισμους ἀκηδίας δν ἡμῖν γενομένου ὡς δὴ τῶν συγγενῶν 68" 

ἡμῶν λεγοντῶν περι ἡμῶν ὧφ Ὃυ δια ὅϑξεον ἀρηχαμὲν τὸν κοῦμον καὶ ειλομεϑαα τὴν 

μοναστικὴν αλλ ἡ διὰ τὰς ἀμαρτιις ἡμῶν ἢ δια τὴν ἀσϑενειων ἡμῶν οτι οὐκ ιδχυ- 

σαμεν εν ταις του κοσμου πραγματειχιδ ανδριξεσϑαι -Ἑ (ϑοῦ. ὕ, 99). 

(εὖ ὀῶκο ᾿ὼ πρὸς ακηδιας λογιόμου ἀπὸ ϑλιψεῶν ἡμῖν συμβαινοντὰρ 

0Π|. 1.2. 13)» 

κορινϑ', α, 48, πρὸς λογισμουρ ἀπὸ ἀχηδιὰρ γογγυξειν τολμωντὰρ -Ἐ (1 ὅσον. 10, 10). 

κορινϑ. βι 49. πρὸς λογιόμον λυπουμενον δια ἀκηδίας λογισμους [ καὶ ου μνῆ- ρᾳ"} 

μονευοντα τοὺς πειρκσμους οὐ ὁ ἀποστολος καταλέγει “Ὁ (ΗΠ ον. 11, 29 8). 

[ ἐφεσ. Ὁ0, πρὸς λογισμους αχηδιαὰς οὐχ ευχαριστουντὰς τοῖς τὲ πατράσι Καὶ ρβνὰ 

τοις αδεῖφοις - (γ}ι, ὅ, 20 1.). 

φιλιππ. Ὅ]. πρὸς ψυχὴν οὐκ εἰδυιαν οτὺὸ κῶν τὸ πάϑειν τινα ὑπὲρ Χ. τῶν 

πνευμᾶτος χαρισμάτων ἔστιν - (ΡΆ1. 1, 9»). 

Δομιπάϊαπρϑα ἃ. Κα. Θδϑ. ἃ, ἩδΊ.8. τὰ Οδεθίπιβον, ΡΊΜ.- σέ, ΕἸ, Ν. Ἐ. Βαπᾷ 18,4. 0Τ 



9} Μ᾽, ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟΌ, 

68 μ15ο (μυῶν μὸ {4}} οϑὲ ἀμ νὺ Οφαϑ] ϑῤο [κϑῦ μᾶς οὐ νο Οἰκοὸν ολο., δι ροο. ἰοιδὰ) 

πῴνοΣ κα ἄξοον. τ κΑ95 οι» μ5) "ὶ οὖς. βνῥόοιμο ἰο υλμὰα {καλαὶ ὁ 
"Ἑαϑοο ἰδαν μο λοῖο ὡς δ μῶς Μ΄ ὁ ϑῖν ὡδαυμο οὐαραθο ἰδαῦμον ἴλας, ᾿ς. 
ἰβλδωδηο ᾿᾿ϑΣ ἰκαν; 90 [κὰν ὁ δῴαρ ὧδ αϑῦ Ἄξ οοα. - κύλϑροο ἰμνδι ἐμ} " 

εἰμικῦο ναι οσσνοο.. (υλπο ἰαυας οοοι μυυΐ ὁ μανς Ν αὶ ἰοῦ [ον ρασ; οϑῦνδο 
δος, ἰμγο ἰροὶγ ἰδ δας ὁο0ὶ ταϑῶς μοὶ Οἰραοοὶ δὰὉ ομρο  εἶο αϑαςς δ} 10 

᾿αϑροιὶ δὸς μοϊο (κῶν, εϑοῖν. ἰαδ Π᾿ν (αἰ οϑοι μβνοιθο . Ῥρβο ἰοοβν. ἰοο ΝΣ 

ΝΟ ΜΜΔυδμοΣ ἐμυδ φαοΣ ἰβάα δον. ομ ἰδυλν ομϑνϑιο ἰζϑϑαῶο [γα Δ 
θυ" Οἱ ᾿γοι Ν Δ ..μ «91... «9: ο. εϑομϑαυυῦ “τοολ οἱ 5, νοἱ :υἐῦ ἐλομϑὶ 

ιϑϑυξϑροος, αουνϑ ἐλ ὶ ὁ ον. ραν Νὰ; ᾿ϑὶ [ὸ τϑομῆν ρόδο σα, οπο) 
εἰον " σϑομ μβθιασων μιδοὶ υ ον θυ ϑδνν κόομα μὰς κα ον. ϑοῖν. αὐϑοδιαΐο 
Ἀϑς τοῖς μὰ τ πα ἄξων. το ϑαρϑ ες ὦ ἰδ μῸ βορὰ 
“μὰ σμο ὅοο ἰδΝῸ ἰομν τ ολανο! ϑθκακασοο ομϑ μας ἢ μ᾿ δ ῴαος νο) 
τσλϑι νι ϑϑιαιλα, ον ϑαθὺ μὰς τοδὶ μϑὸμρον Οὐ μοδαο μα όλ. Δ ϑν δλοὶ, 
ἐ᾿δα δο ἰγβ οὖν. ἰοομος, ἰ αὐμπραϑανς, ων ον. «αϑιαϑηβυραλατν μα ὃν ὸς Ἄρδοο 

ἰβαου ὦν ϑ ἄϑρος  ῳμαυ Ὅσοι }" Ῥῴαϑο, μιν ίϑϑος (Θ06)}) 

τ ΟΣ κϑῖβο εἰδέϑος ῥο οὐ δϑο ἰδϑαν ὁο ς3λθὸ ἔιϑοδι διὸ μοῦ δὰ 5 ῥὸ [κω ὁ δ ῤαο) 

ὁ" 99. τ᾿ βῶδγ ὁμῶς ὧὰΞ λαὸς, οἱ τ δο μων ὦ οἱ ᾽ν») ρου! ἰδ μ30) 

μαϑλίν μοῦ «βαζρον μϑιροθον μα ἐθὸςς -οιαθα ἐξ ὁοβλθαο ὑμϑϑο οἰκο 15)} 
αι, (βὸ οο᾽ μρϑ ὁ οἷς ρα» Β ἰοῶν θον οον τ μῦν 9 ὥρα 

ὁ; Βα βοοα. ᾿λϑδὺ ἰμβοίθο. [κα ῴαου ἰα, ᾶσ ας ἰκα.5) «Ὁ. 3ομ] 

υσϑοῦ : λαμ ἰάϑαδν ἰα.} ον ἰπδὰ ἄξιον. εἰν ρϑ ο δ τ ανμοο βάθια ἰουν 

ἰμοαθϑ οὐ ες 9 ἰαῦμ!ο μ μῶν. μοἱ 80 μν μβὴῶ τ ϑαθαν τὸς 

βαῤο.. οἷδλοθ οὐνδϑ Ῥαοὶ μο εγὐδραϑος, μοι, }ο »Α9. φ9 .Ὁ μαιραον 

Δ μβασ ὡ5 ὡμρσϑου :Δανμο άὥααν ἴθ δοὺς. ἰμλο δ Ὁ εἰ μ5 598} 

οοὐ μοῦ ομαδις οὗν γϑὸς ὦὐ ὦ τὰ μα εἰδμ, ᾿Νβϑιαλο μμὸ ὁ σον Δ υἱ 

ας λα ποῦ Ὁ ἄβοον. ς- ιϑομαδι ομυοῦ μμο ϑου δ λοο ...39. 

ὁ ὀύδο ἐν αυύθσαο υϑόδθο Ρμο. ὁδος καυΐγ λανμοο θαι ὁ ἐκ ἰδουθμθο 

μος, μανοῦ μὰ ἐς (οοὐἱ (οὐὐο «ἰμροδ ἀϑρον μα; βορὰ βομο Ων Ὁ οδο 

ἐχϑλονγ ορνῦ) ὡο ἰοον μγ μι μεθα ἰβας ϑρο ἰοομ {Κν ωίμοου ὡϑξς μεθο) 

Β ωδΝοὺ τοιδααλ νοίο ὐὐαο οἱ ἰοομ Κγ Ομμὸ »ρο βᾶραοχ ἰμῤ5- βϑδβῶν, 
βαὼ Ἄξοος. : 3 οθοον Ὁ ὦ αϑῦν μι μμο μοὶ οἱ τ αὐ ᾿νοῦῦο ορρὺϑ 

δανιν, ΟΣ» ἐκασν ἡἈα Μμ}5 ὁ. αν} τῶν οοἹ βαΐαυϑ δ λυ)  ᾿ϑυμο μάθοι 
ὁοΥ  ἐδδμδο ἈΣΟ οροΣ "λα μο ϑαδν ίβαα δ 3 οοὰ. οἱ νὸς ϑομ υϑῶν μροὸ ΚΘ. 9} 

ὦ ἰμὼ οἱ ἰμαβϑο βοδϑ με9 5 Ὁ τινμοο ββαας ἰϑὲθ ἐ59 τ’ὼμ ὃ δ) 

δ,.5 μβαϑ δ νὰν. δέοοι μὸν. ἰον τλμοο ῶαα; αο ἄρον. :οὸ τι ίαραα, 

μϑὰ θὺ 'αϑῦ ϑιρος, ) ἐμοῦ μθὶρο ο ῥλθναοο αν Μὲ βδκθλο μο ὁ μυΐ (οοβνο 
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εβραι. Ὅϑ. προς λογισμους ψυχὴς ὑπ᾽ ἀκηδίας κινουμενοὺς καὶ τὴν ἀγιὰν κατορ- 

ϑωματῶν οὗον καὶ τὸν τόπον τὴς κατοικίας ἀφιεναν βουλομένους - (Η οὐχ. 10, 56--88). 

[ὅ8. πρὸς λογισμὸν ερεϑιξοντα μὲ εἰς ἐπιχεψιν τῆς πολεῶς καὶ τῶν ξἔπέι οϑὺβ 

συγγενῶν μου καὶ φιλῶν - (Πθυν, 18, μ), 

64. πρὸς ψυχὴν ἀπὸ ακηδιαὰς καὶ λυπὴς πεσουσαν καὶ εν τὴι καρδιαν λογιξομενὴν 

τι εἰς τον δαίμονῶν βασανισμον παραδέδοται Ἔ (Ηοῦν. 11, 86--88). 

δῦ. πρὸς «κηδιας λογισμους κατὰ τῶν ἀγιῶν παάτερον ϑυμουμεένους ὡς ἀασπ λάγχνῶν 

χαὶ τους αδελφους παρωταλειν οὐ βουλομένων" διὰ τοῦτο 1 καὶ αὐτοῖῦ οἱ λογιόμοι προς 60" 

αὐυτους ϑλιβομέενοι (σκληρυνομενοι) οὐ ϑεέλουσιν αὐτοῖιβ Ὀὑποταττεσϑαι -Ὁ (Βοῦν. 18, 11). 

ιακωβ. ὅθ. προς λογισμον ψυχὴς λυπήῆρον οὔτι αἀκηδιας πνευμὰ ἐν αὐτὴν ἐμμένει 

καὶ τὴν καταστασιν αὐτὴς μέταλλοιοι -᾿ (δα. 1, 91}. 

Ὅτ. προς διανοιαν πυπὸ λογισμου ακηδιας πανταχοϑὲν τυπτομένὴν τὸτὲ μὲν Ὁπὸ 

ϑυμοῦυ ἀπὸ τῶν τοπῶν διωκομένην, τοτὲ δὲ εἰς αλλοὺυς Ι παρ αδελφοις τόοποὺυς τπὸ 00} 

φαρυγγος ελκομένην ἢ πρὸς τοὺς συγγένειξ «ὐτὴβ ἢ πρὸς τὸν κοῦμον ο9 πολλαχκις 

αὐτὴν ἡτιμασε χαὶ ετισιεινοσεν - (ὅς, 1,1). 

εὐλογητὸς ὁ κυριος ἡμῶν 1. Χ. ος εδωκεν ἡμῖν τὴν νικὴν κατὰ τῶν 

ακηδιὰς δαίμονος λογισμῶν. 

Εβδομος λογος᾽ πρὸς λογισμους τοὺς ἀπὸ του τὴς κενοδοξιας δαίμονος. 

γενεσ. 1. προς λογισμον χενοδοξιας συμβουλευοντὰ ἡμῖν καιρῶν οὐ προσήχοντι 

ἐκπορευεσϑαι εἰς τὸν κοῦμον ὡξ μωϑητευειν ἀδελφοὺς καὶ αδελίιας καὶ εἰς τὴν μονα- 

στικὴν αναστροφὴν προτρέπειν Ἔ (σοι. 19, 17). 

αριϑμ. 3. προς κενοδοξίας λογιόμον ἐπεγειροντα ὃν ὅμοι φϑονον κατ᾽ ἀδελφῶν 

πάρ ϑέου χαριόμα γνωσεῶς δεξαμένων [Ἑ (αὰπ. 11, 9). δοδα 

8. πρὸς ψυχὴν ἀχαϑαρτους λογιόμους πυποδεξαμένὴν καὶ ἱερωσυνὴς ἐπυϑυμουσαν 

«πὸ κενοδοξιας αὐτὴν κατεχουσὴς καὶ οὐ λογιξομενὴν τὸν κινδυνον τὸν μετ᾽ αὐτὴν 

ἐρχόμενον -Ἐ {παπῃ, 10, 90 ). 

δευτερον. ἅ. πρὸς λογισμὸν κενοδοξιχθ δι’ ἀανϑρώπους ποιουντὰ δικαιοσυνην Ἑ 

(ἀθαῦ,. 10, 9ο). 

δ. πρὸς λογιόμον 1 κενοδοξιας ἐξευγμένον τῶν περί τῶν κατορθωμάτων λογῶι 69"} 

καὶ αὐλαχὰ κενοδοξίας ελκοντα - (ἀσαῦ, 22, 10). . 

σαμουηλ. θ, πρὸς λογιόμον κενοδ. ὡς οτι ξὺ ἐνδοξος αν μεόὸον παντῶν τῶν 

αδελφων - (1 ὅΐδιῃ, 18, 65). 

61" 



δδ8 Μ, ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

Ά. ὩἋΆ. ομοίο ὁ ὁ ἰραδϑονιγ νοΐ ΒΡ μν ἰδοῦ ϑασιαἱν : βασα μάθοι δ ῥθο 

'ῬαρλΘΟ ὐὐας ον ὸς σον μιν ὶς μϑϑοι ράϑοςο ομ5 κϑδον θ8} μοὶ ἰον θῦν Κ 
Νρ τὼ ἔμΟΣ ὁὸ οὗν) μοίο.. δὲ ὥς. δ ς ος, ἱο ἰμυ ἰμυ ὁθὲ ὡὸ 

ἰβαιομθυ ον οϑα ἰοῦ τμαϑοῦ οἷος ἐξθκοο τοῖς φιυΐγ βαυμοο βάϑαα ῥὸγ μαϑὉ 
γολ μΩωΝΘ ἔμδο μοὶ οοιαςς-. μου. ΜΠ. Δα μ5. οομοαθιον ον» Ὅν λλο οὐ. οἷο. ΟἸΟΝ ΑλοΣ 

Θγ οι ςς τ .99)} Δαν μοο ἰάαὥα αν ἰπαα δ ὥραα. ὁ φαθομὸ ϑομυῖν,ο., οι λξοςοςς 
ἰδὰ5 οὐ. Ναλδλαδὶ ἔνθ οἱ ὅκα ἢ κου; μα σι. ἐλ κομᾶν, οἱ μἕο' |ΓΓ 

δα ἄβδοος. οὐ, ἔμο ασρο ας ἊΣ, ὶς οὲθ αὐϑλλο μο 'βάθαδσο 

ἰραμθθο σϑὶθ τ τῶ 5) ἰδϑῦδο ἰμϑνῶς, οὔ οὐδ φϑϑοῦ βανμοο μάθοι 
ἐὐϊτ "δ. ἕο ρα, ὁ οἷς ϑανκο οἱ δα, ἱμμα ϑιβο τοῖος ρας ἰοδὰν (σα βν) 

μα νοῦ ὡς ὁδοῦ ἰονμο ββϑααῦ ἰ'βαὺ ὥἄβξβιοο. αὶ οοὐδγ οι ρδαθ 
δον δὲ υϑοῖπ τας ῥθου οἷν. ἐβιοοο βοΐ δ λλο ὡκϑ κασι υΐο : [μα ονἱ ὁο «Θυυϑὴν 

᾿μο ϑαα ἰαλα ἄξοος «θα λα) θοῦ 5. ῥο ὰ9 μομαα ὧς ομα ὁ 

γον μὰς τὼς δα δ δ ὡν ον ο υὡοο θα . δὧὦὼ 

᾿ὔβοοο : βόδϑιν [(α 95 ιὔϑιαθ υϑοῦ βου ξθο ββαα δ οο του μααβϑαιϑ) 

εΜα5. ὡὸ οἱ ἰγϑμο ἢ μι») ϊς αϑοϑ ὁ ϑομθοςο ζκῶ Ἀϑς μλδοοῦ Ὁ} Πρὸ 
Δ μαο (ἰανοὶ ΡροΣ ὦ. ἡ. Βα ἄβξροοο ςς. υσοῦ οἱαθό παν 

᾿ς οὶ ἐμὴ) ἰᾶχϑ μας οίβοοῦ (νοὶ Νωΐ ὁ ὁ καθὸ, οδδν 5 ἰδάϑ ἔϑο τ οἱ 

'ϑαΞ ΑΣ δος τοςο ἐ λονμο βάϑαα) αν [Δα5ο. «οἱ ἰΝωυλοὶ οδυυϑοίο 

οο δρὸ δα }},5. Βας δ ϑομὴ ὅ οοβδα, κοὐ Ἀν Νὰ ῥοο ΝΟ δα Ι 

ὥϑΣ δυο» εὐοθος τς 505 τλαώμο βάβαι; ἰ'βαὺ βροῦν, ομ ἰγοϑλιθοο 
γο Ἄβοος, αν, -οορβος μὴ εἰο Βνὦ ϑ4 ἈΝ Μμο οσορϑ55 ι(Θἱ ο ἡ ϑομμαας 

ΔᾺΣ Βὸ θοὸς ρϑάλθοΣ ον σα» ὡς υϑσον ανμοο βᾶϑαα; κου 

ἕλος ἡ Νϑ- εἰ ̓ ϑογὲθ ὦ δυὲ ᾿όομθρϑ τ αϑομῶς. ΑΞ} μ τ |3α ἰμοὸ ,«ϑοῖ». 

Ιαυμο βββϑαα δ μογ 'αϑι ἄβουλον μααὶ ᾿ϑοου νοῦϑι» μου ἱ ὡὸ 

οὐδ ψίαγ δ λοο  Β Πἰϑοῦ ρρο ὁ Λωδμο ᾿υϑᾶδος, μ4}}} [λα ρρέλνν {5 ὁο 9 

«ον Κα. δ μ :ἢ᾿μαὰ 5 ϑαθΣ τος τ μιοτθο) ἰαᾶα ἄβδιοοα. ὧς σας, 

ΝᾺ ῥον οἱ ἰαΣ ἄβοος. ὁ. ἰϑῶν μόδας δαῦῦο . κακὰ ἰκϑεὸ) -ϑιοϑδδ ὁ ον ' 

ΟἹ ἰγου υοῶς ΘαΞ 40») τς ϑλ. 930 .90]. γϑοὶ τὰς ὧ- ϑῷὸ) «ΟἹ τοῦ μαχο 

θα οἱ ὡς [9 τοῦς ρας βανμοο μάθοι δ ῥθο. αα, μαορο βθ ὧν Ὁ νοὶ 
γοὴ δ μδα οιας ΘΟ, κοῦ ιυδοο οἰλαθόθ ὁος . μοΐο ἐὰθ θα ὁ σον μυΐ ὡς ας ἈΘ οἷ 

Ἄϑροα. ἡ σας. 9. ραν. «αὐϑό ὅϑιαν δ ῥθο . όμάλα, ον), Ἀὶ οὔ σβϑαο οἷο ΠΕ ΕῚ 

μο μεϑω ϑασα τ μι ρῦϑον μων τῶ. οι δ λθο «λα 

μβϑιβὺ τλαυμοο μάϑαδν λα σους. 9 τϑνοια ὁ νλαϑιό ο μωυΐο γθοα9 

αϑλόλοςς, μϑ)ο δαχος, μ5) τιοοΝ αν ὡς υθο [ον μϑιϑο : θαυ) ὧς Νὰ [6 

τιμῶ, μαδνθΣ κα! ἰϑοΐν, οι δῷ ἰκββο οἷν βραϑθο } μα ϑυ ἄβοον, ϑου ὁ 9.9 
γε ᾿ς μς ΜΙ εἰσ" θα ων ᾿ς Μελομοο μμαν. μοΐο μιῤο μὲ. 
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βΒασιλ. 7. πρὸς ψυχὴν οὐ ϑέλουσαν δια κενοδοξιὰν καταλείπειν τοπὸν Οὐχ αγι- 

ϑον εἰς χατοικιαν - (1| [Δ6ρ. 6,11. 

δαυιδ. 8. πρὸς ψυχὴν «πὸ κενοδοξίας. αὐτὴν κατεχουσὴς οιομενὴν τι αλη- 

ϑευουσιν οἱ δαιμονεᾷ ἐν ἐπαγγελιαι τερατείας ἢν αὐτὴν υπισχνουνται (ψ ὕ, 10). 

9. προς λογισμὸν χενοδοξιις προτρεποντι ἡμὰς διδαξαν αδελφους ἡ κοσμικοῦυξ 70" 

οὐυκετι τὴν ψυχὴς υγιειαν κεκτημένους -ἰ- (ψ 88, 4). 

10. πρὸς λυγισμους κενοδοξίας τὸν νοῦν παντοιοῖις νοήμασι περιδπῶντας τότε 

μὲν αὐτὸν οἰκονόμον τῶν ϑεὸουν χτηματῶν ποιουνταρ τοτὲ δὲ ἐπύπτην τῶν αδελφων 

αὐτὸν καϑιστωντας - (ψ 118, 115}. 

11. προς λογισμον κενοδοξίας σχληραν μοι βουλὴν ὑποτυϑέντα «να τὴς αδελφο- 

τῆτος (του χουνου) ἀποχωρησαβ ἐμαυτὸν διὰ του αδελφους ἐγκλει χαὶ οἰόμενον τὶ 

μὲ πλάναι - (ψ 189, 6). 

πάροιμ. 13, πρὸς λογισμὸν κενοῦ. βιαξοντα ἡμὰς λαλειν πολὺ καὶ τὰ περιῦσα" 

Ι ευρισκεται δὲ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πολυ παρὰ μοναξουσιν ἐγκλδιστοις δία κενοδοξίαν γο 

ριπτουσιν αὐτουξ εἰδ βιωτικας πραγματείας ΧαΙ ηἠδεως ἐκδεχομένοις τοὺς ἐνώπιον 

αὐτῶν αλληλοις δικαξομενους -- (ρτον. 10, 9). 

18. πρὸς λογιόμον ἡμῖν συμβουλευονταὰ πρὸ τὴς ἡμῶν κατορϑωσεῶς τῶν αδελ- 

φῶ» προυστηναι καὶ τὰ ψυχὰθ ἐν γνώσει Χ, οδηγήσαι - (ρτον. 14, 1}. 

- - » Ὁ ὦ 
14. προς λογισμὸν κενοδ. προτρέποντα ἡμῶς ἀπ᾿ αρτι τὰβ γρώρας ἀφιέναι οτι 

την αὐτῶν δυναμιν οὐκ κατελάβομεν “Ὁ (τον. 18, 13). 

1ὅ. πρὸς λουγιόμον κενοῦ. προτρέποντα τοὺς λιν νεουβ μόνους καϑησῖθαι τ καὶ 

ἐν τοῖς επιτηδευμασιν αὐτοῦ γιγνωσκεται ὁ νέος δὺ καθαρὸς ἔστι καὶ 1 εὐϑειι τῶι γον" 

πράγματα αὐτου (ρτον. 30,1). 

10. πρὸς λυ}. κενοῦ, συμβουλεύοντα ἡμῖν τοὺς χοσμικοὺυς τοὺς ἡμαθ ἀὐαπῶνταβ 

εγγυασϑαι του δανειστου αὐτοὺς ϑλιβοντὸς - (ρτον. 92, 901... 

17. προς ψυχὴν δια χενοδοξιαν τε τῶν μοναστικὴς μυστηριῶν τοις χοσμικλοις 

μηνυουσαν -Ἑ (ρτον. 38,9). 

18, προς λογιόμους ἡμίρ πρυτρέποντας ξὶς τὸν κοῦμον εξιεναι δίς κερῦος τῶν 

ἡμὰς ὁρωντῶν -ἰ- (ΡΓῸΥ, 0, 55}. 

19. πρὸς δαίμονα ὁς. πέρι μεγαλῶν πειραύμων ὧν μι» φανερῶς ἐπηγαγεῖ 

«ναστρέφων πάλιν ἡμὰς αὐτῶι ἀφιξναι ανιτειΐγει" τοῦτο δὲ καθὼς ἡμῖν ἐμηνυσὲν ὦ 

«γιὸς προφητὴς Ιῶαννὴς δια κενοδοξιίων ποιεξι" προσήκει δὲ ἡμὰθ αὐτῶι ἀποχρινάσθαι 

ὁ ἀπεκρίνατο αὐτῶι ὁ μακάριος λεγῶν Ϊ Ἔ απὸ τῶν χειλεῶν αὐτου γιγνωσκεξταν ὁ οὐ 

μισῶν καὶ εν τῆι καᾶρδιαι εἐνεδρευέται. καὶ ξαν τάπεινοι τὴν φῶώνην κτὰ (ὈῸΥ. 20, 94... 

90, πρὸς λογισμους βιαξοντας ἡμᾶς δια προσκάιθον δοξαν τὰς λαμπρὰς ἡμῶν 

αναστροφὰς φανερώσαι -᾿ (ῬΙΟΥ͂. ὩΥ, 3). 

ἐκκλησ. 81. πρὸς λογισμον κενοδ, καιρῶι ὁτὲ οὐ προσηκει, ἡμᾶς λαλεῖν βιαξοντα 

οτὲ δὲ προσήκει ἡμῖν σιωπαν συμβουλεύει (εςο]. 8, τ). 



94 Ἧ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

πϑιοροὶ φοϑιο .1οογ ας οἷς. δι 5 Ὅλο ὐαι5 Ὅσο ον Ὅλο. οὐ, 
βάν τμοίο τ » ἰαγ β οος. :μλαὶ ὧδ φ- 5 [5.15 ῦο Ὅμυθο . οῦ5 

Τὴ δ οι ἦρδδο δ κι ἰοιν. ομαθ πος βαιχις ιϑοῖῦν9 βγο ἱχψοβνοϑ αοὺς, βὲ .5». 

υβϑααν ἰδ ἄξοος. :9. φ00]. 9 ψϑααϑο, στ ϑυ θ ἔπι  μμο ὅμ.ο 

ϑια.}. οὐνϑο οἰ. μοὶ απ 5. ὁ μκκαθοΣ οδδι οἱ δ ρα μᾶχθ δὸὴ 

ἐϑμο Σ μδοῦὶ ὁ βακο ροδος οὐ) οδϑοο, θαι. βαο ἰμβαν. ἀϑὸν ββ9αυ. υοἱ 

ὑις οὐ» ἰαῦγ Ῥγοὺ [μὸν κων θὰ «οὐ τι σους ἐν άβαα πᾶσα δ λο μὸ τος, 

δος ει ίο ὠλάοοῦθο, μοί ἰο μ5ο. οὐροὶ ὁ οἷν. οὶ βομϑααο [ΔΕ 559 

δ. μὼ5 ὥραδ. ἰαῦγ Ἄβιοον. τα : βμϑολν οὐδων δὲ ὧθ οοὐ δαὶ ὠὐομπααν 

τς ΟΑϑὴ κου ἰοο οὐ ἰοοι μόρον, : ἐβοίο ἰδασναος, ὡς, οὔ. μαι [ραϑαυ ϑοο τἰι. 

ἰα.. ἄϑδρος. μ5 τῶι) ὼο Ιθ.5 ὡϑομα ὦ Ιβας- 9: αονα τωδπ οἱ] δ ῳ5.5 

τιν᾽ δθ αὐ οὐ γον οἰθοανς, δ αϑι δ Ἂς ΔΘ μὰς, ἰοὶν τ βοίο τὸ κλοτο ΟΣ 

ἕκας, ἰοὶ ἐΚΆ ἘΞ ΝΣ δωΐμη. ας αὐ ἷο οὔθ δ αλαῶο απδωϊἱ μυἱ 

δαὶ ἰὼ. ρος ὦ» νοι ρο ο μοραϑνς υμδο ὁ μεραθ ρα μμος ομβϑ]θο 

ΝΑῸΣ Μιὶ οἱ δεὶμλ εὔνμαυῖο ἰοῦ Ῥρο βασ μοὶ ὼς κα τρῶῦϑ ὡς 

στϑοῦ καοΐ ρίοο  ᾿δδι μοὸ οι νον, θοῦ σα μβον ομοθο μὰς ἴον. μαυξθ 

νεῦαθ βοῦν βγοῦν οὐ τλονμο ’άϑααν ἰβπακα δοὺς Δ τωδροΣ οι οἱ ῥο 
λοδαν ἰλαοδνδατν ἰροδα Ὡς Θν νὸ αν ἡ 9 Ὁ} (οἱ Θν» ἰσὶ εἰν 

τς δ νῶν ο ἰδ, 5 ϑοῦδδοῦ ἰοῦ ἰκῶαα ἰβαα δος ἃ, 

Νῶ-ὦθ ἰμκ ΒΟ ϑοΐν, Θμυμλν μοὶ ̓ άχαθ ρρο ομοςθδν {5 .α οΝδγιϑ οὐ οὐαω ὅ οἷν. 

τι κλαδς ν αιοΝ αν λονμο βϑααν ἰδαα σοὺ. ἢ μας) ιαϑαϑί 1 ον, 

"γοὸ ἁμο (γ ἰωδῦ οϑὶ γκ9 :15, οϑὶῦ ἰλαϑορθο ἱαδι οι, οἷος βορβοο ὦν ἰμυμο ἰδοὺ 

εὐ τἰθνθις οἷς ἰοοι ον ἰκθοι.. λον" μὰς βμογ οὐ τοὶ οἷο. ἡ 9. τωοιοδο [καθὸ 

ἰδϑοῶς οὖς ον ρον ἱ οον ἰαυν φοο τουδαρο ἰουμοο βάϑααῦ κα ὡρ) 

δοδοΣ άβαῦοΣ αὐ οἰμυδμο ἰἰως ὁ λα ὡο δ ὡΣ ἰααθον ᾿ϑυΐ τϑρμοδδο 

ἰδδιϑο ἰδοῦ βου. «δα :.9]5 ὡροὶ οἱ ἰοον ᾿ς. ΜῈ Προ» μὸ ΦΝΘΝΩΑΣ 

᾿ς ἐϑοιες ἱ ὥϑιοΣ (ας, νἱ ἐμοὶ φιροίο «ανιθος, ομυδοΣ νοἱ τοῖς μας, ̓ οΘᾺ) 
(Ὁ) ὦ ἱκαοὐ : ὡοος οι ἰλομθαϑ μϑῦ αἀϑυδδο :λουμοο βάϑαα ἰβᾶο βου. 

τὴ μάθοι» ἰδιααὰθ κυϊδυο ἐροίδυν τὰ δου ὅδναθο ἰοοῦ9 λαϑὴρ 'ᾶσυ 
"Μὸ βραϑῦν δ μϑαυ {5 μαυΐ ς ἰδ ἰαῶν ϑεϑϑοῦ ροϑδϑο ἡ 79)... μϑ 9 

νοὶ ἰμβαϑ ὥοολ κ΄. δ θῶ» δοοὶ τα ῥὸ ὥλλο ο9 τἰοῖν λον), οὐρα 

μὲ μοὶ ωϑοίο εκαν λάθος ομυδαγ κοΐ ς κϑομϑογεθ μὰς κὥϑσλο . 1815 ὧδ δλυ 

αϑὸς οὡςς «οὐ τἸανμο ϑοα βάο ἄβξοος. ὡς ᾿οονς ἱ οϑϑιοῦ (οὐ. 

το δὴ ον. 15. τς, ὐομσμοοὶν «ἐϑωμο ἰδγασος ἰλασιϑο εἰδοι5. 585. μὴ} 

μοῦ ϑομδοὶν ον τήρδαθο μοῦ μαιεϑ ομϑ «ὍΣ οἱ βαν οἱ ἰδ ὁ οἱ ς9 

ἰδ μδοον, οτος Μὴ μοὶ κοί τ ἀν, ̓ις οἷν βϑδιοο ἐδον ρον σον, ἰδαου ἱκακοῖν 
ἀν ΟΣ Ἅσμας ΝΘ νος μάνα ομοΣ 

ΝΕ --ὩνξςῷΟ 
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ιωβ. 33, πρὸς ψυχὴν οὐκ πεπεισμενην τὲ καὶ ὁ διαβολὸς γιγνώσκει τοὺς ϑέῶι 
λατρευοντὰς - (00. 1,0}. 

ησαια. 88, πρὸς δαίμονα ἡμῖν ἐπαγγελλοντὰ καὶ λεγοντὰ οτι ἐνδοξους ποιήσω 
τμαᾶς παντάχου ἐνάντιον παντῶν ἀνθρώπων καὶ ὑποχρινόομενον ὧβ δὴ ἡμῖν βοηϑήσει - τις 

(65. 10, 10}. 

34. πρὸς ψυχὴν δόξαν παρ ανϑοώπῶν φιλουσὰν ὑπὲρ την γνῶσιν ΧΑ. Ἔ 
(765. 40, ς--). 

ιερεμ. 80. εἰς χύυριον περι λογισμῶν κενοῦ, εν ἡμῖν ἐμμενοντῶν οἱ τὴν αϑλιαν 

διανοιαν ἐναντίον ὁργὴς αὶ λύπης καὶ ὑπερηφίνιας δαιμονῶν καταποντιξουσιν (Ὁ) - 

(Φόρομι. 17, 1). 

ϑρην. 20. πρὸς δαίμονα ποιηόανταὰ μὲ εν ξνυπνιῶι νυκτὸς ποιμένα ποιμνιας 
χαὶ εν τὴι ἡμέραι μοὶ τὸ ἐνυπνίον ξξηγησαμενον καὶ λέγοντα ἱερευξ ἔδηι καὶ ἰδου οἱ 
ἐπιξητουντὲς σὲ δια τάχος μέτα σε ελευσονται - ({Π ρθη. 8, 68). 

δανιηλ. ὃ7. πρὸς δαιμονίς εν ψὸὶ ἡμῶν διοχλουνταὰ καὶ λέγοντα ὁτι δου ἐν 

ταχεν ἀρπαγησεσϑε Ἰ εἰς τοῦ οὐυρανον᾽ τοῦτο δὲ αὐελφῶων τινὲς λογισάμενοι ἐν χιίλεπῶι 1" 

χειμῶνι ἔπεσον χαὶ ἐναυχγησαν - (θα8. δ6). 

28. πρὸς δαίμονα ἐπαγγειλαντα ἡμῖν ἐν τὴι καρδίαι ἡμῶν οτι ἡμαρ γνωστους δια 

σοφίας ποιησει ἐμπροῦϑεν βασιλεῶν καὶ ἀρχηγῶν -ἰ- (838. 89), 

ματϑ. 39, πρὸς λογ. κενοῦ. ο5. πρὸ τὸῦ ποιέειν τὰρ ϑέον ἐντολὰς αὐτὰρ τους 

αδελφους διδαξαι προαιρειται - (ΤῸ. ὕ, 1.9). 

80. πρὸ; λογ. κενοδ. αντέχομενον τῶν δικαιοσυνῶν τὴν δὲ διανοιὰν διεστραμ- 

μενὴν ποιουντὰ “Ὁ (Μ|, 0,. 8). 

81. πρὸς λογ. κενοδ. [ εν χαταστασει προσευχὴς καϑαρίι φαινόμενον ἡμῖν καὶ γι" 

τὸν νοῦν ὁμοιουμένον ὧἱ θέλει εἰδει (3) τοῦ νοὸρ ἀοράτου καὶ ἀνειδεου οντὸς καὶ 

αὐτὸν ὧἷἂ προσευχόμενον» τῆι ϑευτητι τυπογρυζςροντο" οὐτῶς δὲ εσται τῶι νοι τῶι ὑπὸ 

κενοδοξιας πιϑους συντριβομένωι καὶ υπ᾽ ἕκεινου τοῦ δαίμονος καιρῶν προσευχὴς 

εκεὶ προσάγεται οὐ ἀποδειχνυσιν οτιί ὑπὸ παιδὼν καὶ πολλῶν ἀνϑρωπῶν ὁρᾶται" ὁ 

δυνατὸς συνιέναι συνιησιν -- (Μύ, 0, 51}. 

82. πρὸς λογίόμους κενοδ. σπευδονταὰρ δι σχυϑρωπιας τὴν νηστειαν ἡμῶν 

φανερῶσαι ὡστὲ τὸν νοῦ» γαστριμαργιᾶς λογισμων ἀπολυϑέντα καὶ ελευϑερωϑεντα 

[ προσδεηϑηναι. χαὶ κατεχεσϑαι λογισμῶν χενοδοξιας" τουτὸ δὲ μηχανῶνται οἱ ἀκύθαρτοι γι" 

δαίμονες τινὰ μὴ δυνηται ο νοὺς εσταναν καὶ τὴν οψιν προῷ θεὸν μετεωριξειν τπῃὉπὲρ 

τοὺς λογισμους ὑψωμενὸος - (0. 0, 1). 

88, προς λογισμους κενοδι τὴν ψυχην βιαξοντας μελεταν ὃν χένοις λογοὶς καὶ 

ποοσκαιροῖς πράγμασι σπευδοντας προσδεησαι τὸν νοῦν χινουσιν ἐν ἡμιν ἢ ἐπιϑυμιαν 

ἢ ϑυμον ἡ ἐν τῶι νοι βδελυχτα ὁράματα υὑπογραφουσι τῆς παϑαρας καταστωδείος τὴς 

την προσευχὴν ἡμῶν κοσμουσιῃς τὲ καὶ στεφανουσὴς καταργητικα -Ὁ (Νύ, 12, 50}}.). 



“νῦν 

ῦϑ0 Ὕ. ΤΠΑΝΚΕΝΒΈΝΟ, 

72. δδ χορὸς ἰδοὺ ἰοῦ» λλο [πο μμαθο ροον κᾶν αι ϑον, θα» αι σοἱ ῥο 
ἰϑαδθ ἀν οὶὶ αϑιομβαν ον ΜΠ. αοὶς τὔῦλδῶο αν σι αὶ γομα ὁ ιλᾶϑυ 
δα θα κῶς. ἰοῦ τωθῶνο ᾿ς μοὶν ἴων ἄδοον, οἷν τρία οὐ σοὶ 
δ ΝΆλοο σον. οὐδ ἐδ «αθμ9 ΝάροσοΣ μοὶ ὁ Ναβον Π αλοον ἰΝοιαϑοσν 
τὴϑ ἰδβαομο βοῦν ὃς γλσον 1 λβιοοὺς οἰὸς τιραραο;ϑ ὡο υὐοιατο «οὶ οοὶ μεν 
κῶς μλοϑ ἰοῦ ΟΝ ϑιϑιαλον ἀξϑι ον ρου μμ5}} Μ μροα. ποῦ ὁ 1θιρο9 
ἰῳο αν [ον αθαα ὧδ ᾿αϑ Ἄδιοος. Ἂν ἰδβορο μϑαο, ο 'άλονοο 
μῦαοῦ ο ἰοιδν ἴαὰς ΟἹ αν λας. μοὶ βαδδιγ οδοαϑ σαν ἰδϑαθ ον ἢ) 
θυ μδι, ἔξϑουν βδαδϑι ἐορϑδαν, δ των θαι ἰβαα ἄξιοος δος Οὐ. 

γε" ῥὸ ΠῚ. ᾿αϑ σοὶ οὶ τωκϑαϑο ομαθν ὦ Ὡς. ἰοοι δα, μμοθ ἡομοδναθον ἐο 
Ὁ υ5) Δαιμο μϑαα, ἰβαα ἄβοος. μϑϑῷν ὦ φὰς. οοιαλλθα μθο] 
λαλοῦν, κα νοδναλο τἰξαυκλα; ἰμβοασο μ}0 κυλ (ἷν κῶας ὠὐϑὸς Οὐ ολαθοΣ 
βορὰν ἑὰς ΟΝ ὐἰοῖν "ὶ οἱ μὲ «οὐλβιδο σοὶ ἰαναΐϑον, μὰς ἰδον ἐβμα ἰδδύρδνο μαθν 
Ἄϑρον. 5 ἐμεβδιν ὁ ΔΗοοι ἰοον Ἱ μμαδος, ἰρδϑιςς Μμϑοὶ ἔβα βαιεξος, μαοῖν, 
Αἱ βὰς "Ὁ Πα ϑομαθ μαυλὶν δ οἱ ἐρελο ϑαϑιροὶ» ὑδς, ρνδοΣ βουξοο βάϑαας αν 

ἴα ἄρον. ϑαοϑον ἰμμῳ ΐ ὡο ἐμοδθο ἰϑμδν ρον ὡὸ Μὲ ἱμα βϑςς ομαϑιῶς, 

ἰδομ οἱ το "ΔΘ ἰοῦ κι μοὶ τοῦ» ὡς ὡς ξοσοῦ, ἐλουξοο βάῶο αν 
γον τθιον ἰδ μὸν οἱ ρϑνον λον ωὐἱ (6 5.5 οοομ ἰκθϑνοῦ ἐβλῳςοο ἢ ὅθμα 

ΚυβαλοΣ εἶμρας ἴα σον μοι μὰ ἢ ἰϑαϑν 9 κμο Ὡς ας ὦ. 

ἰδϑδιαϑο ον βοῦμοο βάφουν 'ἄλο ἄαοο. ἐ ϑίξῳςΘ οὔνοννς, «οὐ γΞϑιαϑο 

αν Μικϑὺ λοι Οἱ μϑο [9 οὶ ὗν μα ὁ ἰοιδὰν ἰδϑόμν οἱ εἶτα μοί» 
λώϑαιγ λους ἄβρος, το ἔκύυοι ἰδμς  ἐο 5 Ὑ Οροῦδεν οἱ οὐ ΐ 
"ο βου ἢ ὁ «ϑομλλαδς βεο ομμὶχ ομαβααο  ρασϑον οἷοι ραϑῶῦ βϑυμοο 

φ39. 99) ψοῖϑ ὁ ἰοβδ ομθα ον Νὰ ς ον, φιλο μας αἱ (ἱνομπ δοΐν ρον. 
Σθοι» ἰγδοΐθο ϑο,. μα οο ῥάβαα ἰωω 'κάο Ὅλ. [169] ὧν. ϑομν τ βλλαῦο κα α. 
Βα σϑον. τἰ ρῶ, [9'Ν5 ὁ ἐφ αύομβκαν . ᾶο δ βροῦ; 

γε δ θαμυ οβαο ροο οἶμδθ οθνο ὁ Μὶ ῥς τ μμον μαῦρο δ λὲν τως μοὶ [Δα ϑϑομθιαν 
πβαου ἅβοο ἡ -ὦ δ, δὰ οι ἰμονο εὐ ο, φρομο Νο εἱμον 
ἰβᾶα Ἄβδοο οἱ "ν τβορν) νοἰ Βοος ὡς κυμβοο ὧν ὠλϑιαϑον :ἰλα ϑομθα) 
ἰβααυ δδρος βαβδὸ μὶ ἰμβο. μίο υμβο βφὸ αϑόρονον, δυξα ἴοι εἰ μας 
δ ὑαλοολν ἰοδνς νος ἡρλλον ῥοβδον, Ἑῤο τως ᾿οῦῦδδοΣ ἰοβν, λοι μθ.9} [κθ κςθο 
θὰ ἄβρος γο μαϑν ἐδ «δἱῳϑό δ δὸ ὡὑλϑμθ) μ5]|»ο. ἰβούῖν, βουνὸ λα ὁ 
καϑ ἡ τ μοῦ ἰϑρα κὴ ΚΙΘΣ ᾿ς σὺ» δροὶ τρϑομρα ἰοῦ οἱροὶ ρον δ. μϑρ 
πκααῦ ἄβδρο. ὦ ἰδνουρο [1585 ΘΟ Μοὸ ᾿ο5 μο ϑς Ὧδ. 5.5. 

73. ἴα» οοξδιω ἱρων ἰοῦ βϑιανς 5) ουηβαδϑν οὐ τἰοδαν ομρῥαϑο μθι95 βέομβια 
᾿ϑλον υβαλθ ὡμολὶ ιϑομῶι οἵο (δοῦ ἃ. “κὰν τμὶς μμὼῶςς αὐθα ὁ βοσλομναν 
πα ΣΕΥ Ιπαα]ου δ λλο μμο λω, ο ἰοοιθ ὧν ἰοοιο μρὸ ον υμβάξασθο 

δ... ...υὐουούπου, 
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Ι λουκα. 84. πρὸὺρ λογιόμους ἐν χᾶραι γιγνομένους τι τὰ ἀκϑαρτα πνξυματα οἷ 

ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν φεύγει -- ({κιο. 10) 50). 

τῶανν. 88. πρὺρ δαιμονὰ εν τὴηι δελ μα μου λεγοντὰ οτιέ ἰδου εἰ δεδοκιμασ- 

μένορ ἐν ὧἱ εδεξω ιασεῶς χαρίσματι - (ὅο]ι. 8, 4). 

πραξ. 80. πρὸς δαιμονα ἡμῖν συμβουλευοντὰ δ αργυρίον τὴν ἱερῶσυνὴν κτασ- 

8αι -Ἐ (οί. 8, 50). 

χορινϑ. α. 87. πρὸς ψυχὴν ὑπὸ κενοδοξίας ϑλιβομένην καὶ σοφιαν τῶν ελληνῶν 

μάϑειν ἐπιϑυμουσίν -Ὁ (1 Οὐν, 8, 19). 

88. κορινϑ. β. 88, πρὸς 1ογ. κενοῦ. ἐν πονῶν κατορϑωματῶν καυχασθαιν βου- 

λομενὸον - | (11 ον, 10, 11). "»"} 

γαλατ. 89. πρὸς λὸγ. κενοῦ, προτρέποντα ἡμὰβ τοὺς σύυγγεένεις ἡμῶν πειϑειν 

οτι εαν δικαιῶ εν τὴι μοναστιχηι ἀναστροφη! ξωμὲν τὴς τὲ ψυχῆς υγιειὰς καὶ τὴς 

αληϑειας ἐπιγνώσεως καταξιωϑησομεϑα -ἰ (081. 1, 10). 

; εβοαι. 40. πρὺς 1ογ. κενοῦ. συμβουλευοντὰ μοὶ τι χατεργαξεσθαι ὥστὲ τὴι 

ιερῶσυνηι τιμηϑηναι - Ἐ (ΠΗ Θθν, ὅ, 4). 

ιᾳκωβ. 41. πρὸς λογ. κενοῦ. προτρέποντα ἡμᾶς διδάξαι υγιειαν ψυχὴς ἡ επιγ- 

νῶσιν αληϑειας οὐ κεχτημενους -ἰ- (86, 8,3}. 

42, πρὸς λογισμους χενοῦδ,. χαρισματὰα τασεῶξ ἡ γνωδεῶς ὅέεου επιξητουντὰς -Ἐ η:}- 
ἔσει 4, ὦ γ)}ιδμ' χαρ ] τ Ἰ 

8.0, 5. 8). 

ιῶων. 48. πρὸς λογισμοὺς χκενοδ. τὸν τὲ κοῦμον ξητουντας καὶ τὴν δοξαν αὐτου 

πρὸ οφϑαλμὼν Ὀππογραφονταρ - (1 Δο}.. 2, 15). 

εὐλογητὸς ὁ κυριος ἡμῶν 1. ΧΑ. ος ἐδωχεν ἡμῖν τὴν νικὴν κατὰ τῶν 

του δαίμονος τῆς κενοδοξίας λογισμῶν. 

Ογδοος λογορ᾽ πρὸς τουβ καταράτους λογιόσμους τὴς Ὁπερηφανιίαρ, 

γενεσ. 1. πρὸς λογιόμον σὙὉπερηφ. λεγοντὰ μὸν τὲ ὅγὼ ὁ ἅγιος τοῦ κύριον ἜἝ 

(66. 3, 14). 

13. προς 1ογ. ὑπερήηφ. δοξαξοντα μὲ καὶ εἰς ὑψος ἐπαιροντα ὡς χαΐαρον οὐκέτι ηὺ 

λογιόμους μιάρους δέχομενον -Ὁ (θ6π. 18,21). 

8, πρὸς λογισμον βλαόσφημὸον ἀρνουμένον ὅξον μὲ τρεφοντα καὶ κδικουντα 

(συχοφαντουντα) τὸν ἀγγεῖον τὸν μοι βοηϑουντά (αϑι. 48, 15 ἢ). 

εξοῦ. 4. πρὸς ψυχὴν ϑελουσαν μαϑειν τι λεγουσιν οἱ ὑπερηφάνοι, δαιμονὲς ὁτῶν 

ἰδωσιν ἡμὰς υὑποϑεέσεις πνευματικαρ ἐρευνῶντιρ “Ὁ (χοᾶ. ὅ, 9). 

ὅ. σπρὺς λογιόμον ὑπερηφανον αρνουμένῶν τὸ σωτήριον του ὥεου οὗὅ ὅμι τὴς 

βοῃϑειας εἐνικησαμὲεν του αλλοὺυς ἐπτις δαιμονας ϑιασώτας τοῦ τὴς Ι υπερηφανιὰς -Ἐ γ3.α 

(εχοᾶ. 1, 1}... 

8. εἰς κυριον περι λογισμ. ὈὙπερηφ. μὲ δοξαξοντος ὡς δια τὴς μεγαλὴς μου ἐἰσχυὺς 

τοὺς λυπὴξ δαίμονας κατεστρεψα -ἰ (οχοᾶ, 16, ). 

Δυϊιαιπάϊαμροι ἃ. Κα. δ. ἃ. ὙΥΊΕΒ, καὶ Θυμπαροι. ΡΙΜΠΟΙο  σμίδθον. ΚΙ. Ν. Εν Βαπᾷ 18,8, 68 



ὅ88 Ὑ. ῬΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, ᾿ 

φθϑος ἰλλϑ ἔμγοὶ βο ψυϑα, ὁ ]λα,μο. ἰασοας οὐ Ναιβα [59 ὑϑλλλος οὶ μοὶ οὐ 
πᾶ Ἄβοο. Ὶ χορ), Νϑλλρο ψΞΘΩΟ]) ἰλς οοὺς εὐααϑνσιϑς Δ05᾿ μμὸ 
οἷν ΟΥἨἉ φάλβαμο Ψ᾿7 σοὶ οἱ τἰαυ δ .9}μ58- βραϑίν αος οἷν. οὖν [αϑομθνα) 
ἰα:5 οὶ ἄθιο. νοι δ ν ἊΣ ϑδαὶ «θομϑδοῦ μοὶ. } 5 οσϑοΣ ἰκο δλϑ κ΄ 
᾿λοβ ΈδΟΣ ᾿ς γέβογο ὦ5}͵150. μὲ ὑμαθο ἴον. ὁ Πα ῤοναν κᾶν οἱ σον ἰμὰ ς 
όσα "ὶ βόᾶδν, οὐλθαοὺς ἰὼ} μ᾿ ορα θα δο ομλο γον ἱ «μοὶ 15.3}} δυο 

ἐὰν ΠΥ ΈΨΥ, κα Ἄἄβξρο,. τ΄ ᾿ιομϑν ἰμβϑιρο ῶὼο οοοῶα θα. ΟΣ ἐξα ας. 

ιβομέϑοςθ οϑλαν, ἢ κι δ ῬολΟΣ κῶν, οο. οὐ τβαυρο υομβ! βροῦν τὸς υλϑοΣ 
Ἔρος, αὶ κοῦ ὦ ω)ο τ θ λλοΣ χροὸς ἕο λο δύθοο, Ὁ Ὸ δθοι ῥβοο ᾿μὸ ἠὸ 

Ὁ Θοῦν}} μος ϑς τ β᾽ 053} ἰωϑνῶς οἷος οβοΣ μθρϑο ἰσαιδου 
οῦνϑ όμόδας ἢ Ὡς μοο ἃ Λοδ οι λόονλο μιμοῦ ὁμαα ἀορϑυ) ὅσο. οιομό 5. 
᾿μροοιμϑθὸς. οἷν. φϑϑλθο εἰκθροῦ βάλω. .5 οῃς ἡ Ὦμο μμὸ Ἰὼ ὁ ἰνδλουυ 

Ἄβοο.,.,, γθτο ὠὸ αϑλσ ᾿ἀορλσο «νοΐ ἐϑέϑαμο ἔμο »αο φῦ Ι 
οδδρ ὁο Θορδλν οὸν. ϑοΣ ἰὼ), Δσ νοο ἰδ ἰμθαα 15... [}) μμ9. - 
ἘΞΌΨΥΣ 5 αδο ὁ ομμυαας Ὅγο ς(οοῖν. ὅγβϑογ οὶ μα. ὃ θα ρδαθ ὧδο :βλαϑοΣ 

3 τυ ωμοα μαϑ» ἰδααλθ οὐνοο,, ομοίο ϑομδν αὐδὲον δὲν κᾶας, ὡὸ θα, ἐς 
οι. 9} τ. ὥἄβδοο μὸ «5 ἰβι ἡ οὐ "οὐ πὸ ᾿ν ϑμὰς ϑοὺς, Ομϑ 53 5 

ΟΣ ὦ ϑλβον ᾿ μμὸ δ. αλϑος βάτο μυμῦ δὴ βιδς ὡς οἷς Θομὸ 
5} οἱ ἰοῶν 9 ΜΠ τα» ὡς μϑϑ) :βϑρςο βιαο ἄβιοος. τς :βόθοθοι 

ιοὐἱ Νδ) οὔέυςοοῦ :βαυδοο [λα θομν ον αΘ ἄβξοος. ὡς ΤΥΦΩ͂ΝΑ μμαν. μ 

Μμὰὸ ορὶν ἰμάασϑο ὥδλλθ) ΞΘ μοὶ, αὶ ὁ μεῦαθ καῶναϑ ροῦν, δαυλὸ) ἰασ ῶν. 
μῦν Σ᾽ Ἄἄβοο,. - μω 5. ὥομ ΘΟ)» ΣΝ μμοϑ. μοὶ .. Δ. -ο ωὡ- 

ΙΗ ὁ. μακαθοΣ οδδορυ μο δοο ἐ ϑιασιϑσιτς 5) οικασλϑθο ολαβον δ ῤθον τοῖν. 
73} « Κ᾿ μας μβὸ λ] οἱαο, γον ξιράδοςο δο (υμρο οὐἱ 851} βο ψθῶνϑ μοὶ 

» δυο ἰοοι Μ᾿. ψϑορο ὁ μμὸ εϑοΐδ. γϑϑο κῶν οἹ ἰϑάϑαδο» ἔκῳς 96) ςϑομομδῦ γὰ5 
«νον βᾶδαϑ.» ιϑομοιδῦ Δ ἢ] εϑομρ μος, αὶ νι τα οἱομόδιϑο 

ὡς δ Δ. ,οοΐνον ὡς μοὶ ἴων δραν. αν βου ο θ᾽ μον μβο ϑοβα. γϑαϑο 
ὑοῦ ῥῶ, Οβρκς αὶ φῶς ρα αὶ φῶς ὁ βαυδων μόνο μὲ μΐο τ μϑίβϑο 

οἷο. κδνἐν θρςο δὰ ἄβιοος. α, ον θιθο μοσμον 519. λῶν. ελοχίο 

ἰοο ων }9 μῶν. οὖς. μοὶ λοοο ἐκΟ μοΟ κιλλω κατ οὐ. τ μοΐο κ9ῦ ἰ οὐαί, 
ἔιϑσεβ και, ἐοὸ ἰδᾶ.πο ἰδϑ οἶδα μῦ μθοα, φϑορο Νθομ μ ὅν ἣὶςς 
ἐϑι οοἹ, οἷν. ἰμυδμο να, ον ᾿ϑβδο δα» [9 5. ν᾿». 9) θα Ῥδοο. 

γα ΘδμαΌν σον μας, ἰϑομ δα αϑο μαο ἰλορν οδοϑος βοΐ σον δ. οἱ Π} τ οοι μου 

τοῦ ἰδυὴο ΔΘ ἰὼν ΜΓ} τοῖος μλθϑο ὶ οοιδλμαδν ἰαῦνος ἰμκα οἱ μοὶ Ἀβυυο Ν5 
τοῦ ἐ]θονς Ἀν ΟΝ βατοβο μον, μαθ ϑοῦλο μϑοὸ εἰξοεθοο μα 95 νὰ 

Θηβλοοους οὐλϑιροῖς, κο ο ἰμς ἰμυο οιανιῖ, κοΐ ᾿ς αὐμὲν ἰδδ θα. ἰθοὶ 

Ῥοΐο. κϑιθβνοϑ δο οἱ δὶ κεοος οἷς, ῥμοΐο ομδονι, να, δυο. οἰ μἱθ μυΐο φραα 
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7, πρὸς λογισμους πὈυπερηφώμιις. ϑλιβοντὰς τὴν ψυχὴν ὡὔτε τῶν ἀγιῶν αγγελὼν 

χαταφρονειν ὧὐ οὐ δυναμενῶν αὐτὴν παίδευειν ἐν ταῖς πλημμελειαις αὐτὴ. νὰ ατὲ 

τουτὸ λογιξομενὴ υπ᾽ αὐτῶν ἐγκαταλειπομενὴ παλιν εις ἀχαϑιίρτους δαιμοναβ, λογισ- 

μους δὴ πυπερηφανιας, ἐμπεσὴν -- (οχοᾶ. 39, 901... 

Ι λευιτικ. 8. πρὸς 10}. ὑπερηφ. συμβουλευοντὰα ἡμῖν τῶν ἀψιῶν ἡμῶν πιιτερῶν 3" 

καταάφρονειν ὡς δὴ τι περισσότερον ἡμῶν οὐ πονησαντῶν ἐν ταις ἀναστροίραις αὐτῶν Ἔ 

(μον. 19, 5). 

9. πρὸς λογιῦμον βλαύφημον τὴν δαινοιαν ἀνασείοντα εἰς ολεϑρον καὶ ἀπῶ- 

λειαν - (ἴον. 34,1» 1}. 

10. εἰς κυριίον οτι, λογιόμοι ἢλασφημοι ὃν ἐμον ἐμμειναντεᾷ τὴν τὴς προσευχὴβ 

ἡμῶν παρρησιαν καϑαιρουσιν -- (Ναπι, 10, 5). 

11. πρὸς ψυχὴν καλλὸς γνωσεως οὐκ ἐπισταμένην τῶι δὲ δαιμονι πειϑομενην 

συμβουλευοντι αὐτὴν φευγεῖν ἀπὸ γνωσεῶως Χ, τὲ καὶ τῶν ἀγιῶν αὐτου ἐντολῶν ἀρ 

ἐνώπιον αὐτῆς καταμιχρυνεῖ - (Νά, 14,0 1. 

[ δευτερον, 123, πρὸς λογιόμον βἠλασφημον λογιξεσϑαι ἡμὰξ ποιουντὰ δὶ εὔτιν 3.“ 

εν ἡῶιν ϑεος ἡ οὐ - (ἀφαῦ, ὕ, 10). 

18. πρὸς ψυχὴν εν ππερηφανιαι λογιξομενὴν οτι τὴι αὐτῆς δυνάμει τῶν δαι- 

μόνὼν τῶν τηι ἐντολῶν ϑρησκειαν αἀνϑεστηκοτῶν περιεγένετο -ἰ- (ἀθαὲ. 8, 17}. 

14. πρὸς νοῦν οἱομένον οτι διᾷ τὴ δικαιοσυνης αὐτου καὶ ὁσιότητος τοὺς ἐχϑθους 

αὐτου δνικησεὲ καὶ ελϑὼν ἐκληρονόμησε τὴν γνῶσιν Χ. -Ἐ (ἀδαύ, 9, 4.1). 

[16. πρὸς δαιμονὼὰ μοὶ λεγοντὰς ὑτὲ πῶντερ ανϑρῶώποι μὲ ευλογουσι καὶ ξγῶ η4"} 

γεννητὴς σοφῶν -- (ἄσυῤ, 28, 16 Ἐ,), 

18. πρὸς λογιόμον βλασφημὸν τὸ εν ἡμῖν αὐυτεξουδιον ἀρνουμενον καὶ λδγονταὰ 

οτι οὐ προαιρεσει ἡμῶν ἀμαρτανομὲν καὶ δικαιουμεϑῦα καὶ δια τοῦτο δὴ οὐ δικαιῶβ 
γενησεται ἡ κατακρισις -- (ἀραῦ, 80, 15). 

τηόου. 11. πρὸς λογισμουρ Ψυχὴ οὐκ ἐπισταμενὴς οτι οὐ προσηκξει πάντα 

ἀγγελὸν εξαπινὴς ἐπιφαινόμενον αὐτὴν ὡς) ντὰ αύθιου γομιξειν αλλὰ τουτὸν οὐ 5," 

λογὸς χαρὰν καὶ διρηνὴν τέλειον διδοι τὴι ψυχὴν ὑπὸ τοῦ ὀραματος αὐτοῦ δειλιωσηι 

τε καὶ φοβουμενηι" ταύτην δὲ τὴν γαληνὴν ον δαιμονε τὴν οψεξι αὐτῶν αὐτὴν οὐ 

παρέχουσιν αλλὰ μέγαν φοβοὸν καὶ τρόμον εἰς τὲ Ψυχὶμν καὶ σῶμα ἐμβαλλουσι καὶ δια 

τὴς λεπτὴς αὐτῶν φῶνὴς ταράχην καὶ ϑορυβὸν τὴι χαρδιαι ἐπαγουσιν - (08. ὃ, 1.51.. 
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ὕὅ40 Μ, ἘΚΑΝΙΚΚΈΝΒΗΠΘ, 

τάςῦοο Κα ϑ᾽ Δ. -οαϑὶ δι οα, ἄϑο, ολ μαοο βου οδοονσ τοὺ Μὲ μὲν « οὐο. 
βοβα ’'θο ἄδοο ὦ, δ ἰααα ὁ οι μοι μοὶ μβὸ οἷν, ᾿βοΐο. οἷν. 
εἰο οἷν. ϑδαο μμὸ ὼς 9.9 ἰδ πς δ ὦ ὁ ἰοβδὰΣ βασι τ 5.5.9) 

τὴ μιθοο μϑ ’αΘν ἄβιοαα, (ἀν. τ οι μθιρο ὦ ΒΩ ὡ ὠ ας δ μὰ 
ΤΊΜΜδΙ μον μϑοοῦ μυὶ Σκθησϑο ἰαυῶος, οαλβ οὶ. μ}0 : ̓ οίας Ἀαρο υλδδὶγ 
οι ϑὴαῦ Νὰ οαϑὶ Ἄῶϑο Ὁ ΒΚ ΝΣ, «οι ἰο ΜΎΕΣ θα ΦοἷνΝ ὠὔνο λο 

1 ὁ μα ὁ [|5.1ο :λϑιας πη μὸν πα ὦ .» Ὁ. δου 
- ΠνοΣ μογαδνος, μὲ Θομ Μὲ ἰϑὴ. .ϑ μὴν ἰδοῦ ὑοοος οἱ ὥορο ἀθρς} ἔΝοϑααὶ Μοῦ 
ἴα.» 55 δ λλο μμβὸ ᾿ς μ9. ορϑϑα ἔθ οιαλλολίο . ἢ} φάϑομο ἰϑ. ὁ ϑϑαδσο 
δα ΕΣ Ἰϑδαρος, Μαβαὶ {μὴν δ τ υδθοδαο [5 ἰϑῆας. μμο ὍΣ το μων 
ΝΑ Ἰβ ϑιας δρδαιοο δ ἢ τ5 ἰϑὼν Μοὶ βλο μ οὐ ἰδβαλλῷ ϑθο ἰβδανς 

74 μοὶ; οὐ ὑϑλθθο. ομϑο αυμρα το οὐ μοὶ μοὶ οὐ ὡδομ. Δαν δ υογαϑβδο 3.9 ἰοιδν 
μμο δι ϑεομο ἰϑοκθ) κι θ. [μος ἴὸ .Ὡκου μομοο βοος οοὐ μμϑδὶ. βαυϑὺυ 
ν Μαοδιϑο κοὐνο δ, ἰοῦ ἰονδα σον δα ς ἔϑορο δ. οἷν Νμοσυ ἰοῖῶν ι 
θα θ σὰς μο ὡδϑ αν οὐ μος Οϑο μραα "γα δὶ ] 

Βα μο μμὸ ὼς, τρις ὁ ὼ ἰοῦϑ ἢ ὀροας. αν :ϑυμλασοον οὐογοδιδῦ 

μὴ Ἰδυασιδὲ ὕδογο μα ϑ ψϑϑο ἰδα.9) γθο ὁ ἰοῖῶδν ῥοῦ [κα μοι μ5ι9) [τα ϑϑομον αι; 
λοῦς τ 5 μὸν δὸ οὐομϑίν ἱϑοα ἡ ἰυμο μὲ ἰγαϑο νος ἰδβαϑ Νθομν αὐ ΣΕ. ιϑος. 

9 ὡθὸ -ὐλθοςθ λεθιθο μοι μμο ὼς οἐς ἐν κϑρκοῦ ἰᾶσ δ λο μμὸ 
4 μο μμοὸ λαδις, κο ἰγθοο οὐϑν Νῶκο τωκϑῦς τοδϑῦν, [9] οἱ Βα» οαγθ ὡϑοῦ 

το ᾿βϑαῦν μϑβδο καλο,θ ἰμυδοο εξ μὰϑν ἱ τος. Θεοὶ» [δα υϑοιναν ἰαων 
Θ.9 ὡσβν Μ᾿ ᾿καῦν (οονμίο, οἰδακαα. "δ ΜῈ ΒΦ όμαα. μὸν ἰοῦ 9 

οἷα. δ οὔδον ίκδνο  ἰοδαν μόγαρος, »ὼ μα βοπα; 5 δ λοι μμο ᾿οὰ.. 

ιλϑεθ οοὴ μὲν κοεθον κ) δα, 9. καδοοι ἀΝο θα, ἴσοι μγ Νὰ λθο ὁ ἰκαοιδι 
ΟἸἘΝο ἃς. Δδϑν) τ. ἰοδναθοΣ ἰα.) βου. αο. φαϑσθο, μμομβίο μοῦ 
υϑ. ὸ. ἰοῖδὰ οὗν. (μοὶ δς, ὁ μοὶ ϑνιβοο μβϑας «αϑί οἷν μα ΐ  βὸὺν ὦ. |ο 

Ὡϑ εμλουν οἱογμο Ναυοο ο ΜΙ ροαθς ὡθακο ἤσαν : τοῦθ) ἰϑικαδνο 
ἰαθξον οἷος κῦομβοο ας, οἷς ορω; ὕομπια ᾿άσ βιοῦν, κ5 οὐδιοοϑν, 

ἽΝ οἷο Νλδο) ἱδιροὶ οἱ .ὧὦ λοὶ. ας δ, δ «πω μο ΘΙ βορος ὁ 3 
τθιο ρβιϑν, ἱκροοιεθ ΜΠ} τ ςϑ σοῖς ἐν βϑομδα πλανν  λλο μμο [αν. ὧλο κυ» ᾿κοῦο 
δος. κἀ9 ὧσἱ βασϊ Μὲ ορόῦσο «μο οὐἂϑ. μἅ5.) ιν ὁ ΠΝ "9 μον». 
Σ,αδῦμο βοοιον,, ιϑϑαδ, " το ἢ. Ῥῳο ἰοῖῦδδ Σιν μοὶ» ἸΘιος. Β5βΒᾷλῪλουν 

ΜΒ Ἂν ον οἱ τῶ πλοῦ ἰαὐὐοια; 'βαὰ ἄσιοος, ἃς βοὴ βομβ οϑοδοῖο 
«" αν ἰὰ5 μοὶ Π μμο ἰ τ ον οδδιμαϑο ἐμ 8. ἰξϑορο ἰδᾶϑ μὲ μ5 

ἔκϑλοδναΣ πογαδν Νοο ὁο ἢ ομλα 9 οὕομα Δυλοιμο ἰδώρο κ᾿ μμὸ (ἰο. οοια,ΐϑ 
ὄμρδαθ καῶναθ δὸ βϑϑϑδο χὸν. ἰο)» 0) φοὶ τ οΪβ λλοοου ϑομνα δα ἄβιοον. 

Ἴὅμον ΘΝ μου αν ἄβοο. ὡὸ ομο δα Ὅλο  μήομαν. μοι ϑλλου 

-ΌὉ΄Ὁ»»...υ.---.-.....  ... 
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σαμουηλ. 18, προς λογισμὸν ὈὉπερήφανον ἀρνουμενον τὴν ϑεου χρηστοτητὰα 

(1 ὅβιι. 2, »5). 

1 βασιλ. 19. πρὸς ψυχὴν ϑελουσαν αι πρυϑυμουσαν γονυπέτειν καμνουσὰν δὲ γ4"ἢ 

ταπεινῶσαι τὸν βλασφημὸν δαίμονα ὡς ταῖς αδιαλείπτοις ἡμῶν προσευχαῖς ἐναντιοῦτων Ὁ 

(1 Βορ. 18,..). 

30. πρὸς ψυχὴν τους φοβερους βλασφημιας λογισμους δειλιῶθαν τὴς τὲ προσευχὴς 

παρρησίας δκπεσουσαν -- (11 Ἰμ6ρ. 19, ς 1. 

ΘΊ, προς κυριον περι λόγων δαιμονὸς ἐν ἥμιν κατὰ του κυρίου βλασφημίας 

ἀνεκϑδιηγήτους ἐπεγείροντος ἂρ ἐγὼ οὐκ ιὔχυον συγγράψαι τνὰ μὴ τὸν τὲ ουρᾶνον 

καὶ τὴν γὴν ἀνασειω" εν ϑυμῶι γὰρ ἀνϑεστηκδν οὐτὸς ὁ δαιμὼν οὐκ ἐντρεπομένυς 

μεγαλὴν βλασφημιῶν λαλῶν κατα ϑέου καὶ τῶν ἀγιῶν ἀγγελῶν αὐτοῦ" γιγνωσκουσιν 

δὲ ὁ ἐγὼ λέγω οἱ πὑπ᾽ αὐτου πεπειραύμενοι. 1 εν δὲ τουτοῦ του πειραόμου τῶι καιρῶι 14 ἡ 

καλὸν νηστεις καὶ αναγνῶσις τῶν γραφῶν καὶ προσξυχαι αδιαλειπτοι δια δικρυων 

προσφερομεναι - (1 [Δορ. 19,10). 

εξρα. 39. εἰς κυφίον περι λογιόμου ὑπερηφανίας τὴν νικὴν πᾶρζ ϑέου αὐνου- 

μένου Ὁ {τὰ οἱ 4, ον 1. 

ϑαυιδ. 98. εἰς κυρίον περι βλασφημῶν λογισμῶν ἐν ἡμῖν ἐμμειναντῶν «- (ψ 7, « 1). 

.94. εἰς | κυριον πέρι δαίμονος ὑπερηφανιαθ ἡμῖν ἐγγιόαντος᾽ ὡς πολλιοκις ἐν "4" 

ειδὲει ἀγγέλου φῶτος φαυνεται πολλὴν ἰσχὺν δαιμονῶν μεθ᾿ αὐτοῦ ἐχὼν - (ψ 8, 19). 

δ, εἰς κυριον πδρι λογισμου ππερηφανιίας τὴν ϑέου βοηϑειαν ὡπαρνουμενου 

τηι δὲ αὐτοῦ δυνάμει ελλογουντὸς τὴν νιπὴν ἝΞ οτι Οὐχ ἐπὶ τοῖς τοξοις ἡμῶν ελπι- 

ἕξομεν οὐδὲ ἐπὶ τῶι ὁπλῶν ἡμῶν οτι σωδειὶ ἡμᾶθ᾽ σὺ ἡμὰς ἀπὸ τῶν μισουντῶν ἡμᾶξ 

ελυτρῶσας χαὶ τουρ ἐχϑρους ἡμῶν κατηισχυνῶς (ψ 49,1). 

20, πρὸς δαίμονα ἡμὺν τὰς γραφαβ δξηγεισϑαι ἐπαγγελλουτα δει ἡμὰς ειπειν 

ὠύπερ καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ μαχαριος Μακαριὸς - (ψ 49, 16 ἢ). 

ΟἿ, πρὸς λογισμους πυπερηφανους τὴν διανοιὰν ἡμῶν κυχκλουμένους τὲ χαὶ εἰ 

μέγαν ολεϑρον ριπτοντας - ξῶς ποτὸ ἐπιτιϑεσθε) ἐπ᾿ ανδρα του φονεύυεῦν ὡς τοιχος Το δ 

κεκλιμένος καὶ ὧδ φραγμορ εωσμένοςς (ψ 91, ω). 

28. εἰς κυριον περι λογιόμων ὑπερηφάνων ἐν ἡμῖν ἐμμεινάντῶν χαὶ τὸν ψνοὺν 

ἡμῶν προσευχης καιρῶν ἀνδὺ παρρησιαθ παριστάντῶων Ἔ (ψ θ4, .). 

99, πρὸς λογιόμους βλασφημίας πέρι ϑεου λέγοντας αὶ οὐ πρυσήκει -Ὁ (ψ 74, 6). 

80. προς λογιόμον ὑπδρηφ. ἑπαίνουντα μὲ ὡς καλῶς οὐχοδομουντὰ τὰς ψυχὰς 

κατορϑωώμασι τὲ καὶ ϑέου γνώσει Ἔ (ψ 1290, 1). 

παάροιμ. 81. πρὸς λογισμὸν ὈὙὉπερῆφ. τοῦθ αδελφους ὡς δὴ οκνοῦντας εν τὴι τῶν 

ἐντολων ϑρησκειαι μυκτηρίξονταὰ ἜΞ (ῬΓΟΥ͂. 8,54). 

85. πρὸς ψύχην βουλομένην [ μαϑεῦν τὺς ἢ τῶν πικρῶν δαιμονῶν τροφῇ 7} 

(τον. 4, 11}. 



δ42 Ἂ. ἘΒΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

Μὰ ἰδ. μασι, βαϑινγ ὐον ἐδας 2.00 οι 9 μο ὁ ἔξετρο ἰαν»» ἰδιρθοῦν ὐοὴ 
δ δδιμθυμο κὐδιθο θὺ ἐο. θο) μοὶ :}.0}} ὑμὶν ὡς, μον βοινα κω, ραν, 
πα ἄξοος ὡς οἷς ἀ}50 50 Ἄϑι γβνομογο αβυ ἰοομ ββανθαν Ἀδ. δι ομος 
ἮῬΜΜοΣ υϑἱ ὁ μμοας συϑὶ μοἱ μμ9) ἴμφο μδὸ μβαλθον μβϑρϑ ὡς }5γ "βομννα 
ϑα 5,9 μον τροπαὶ πα ἄβϑον. οἷος ομροὺ ὦ ἰδμο μαἱ - «οαυνΐ ὁο 
:βοαα θα Ἄβξοου ἰοιφῦ ὦ Νογο τυθνς ΔΩ ὦ.5}}. μὸν αλλο ὁ. ὡς, 
δδν οϑῶς βδϑϑο [μΐο, ϑβλοθ ων μασξονς πθιαϑο ῤ τοῖν. ἰμο ἰὼ κυ μϑ, 
ρος ὡλωδμοΣ ὕοσα ἰᾶω δον, ΤᾺΝ θα ὡὸ ἰδΝδασο 
ψϑο ἰμϑβῶνο, ἰθὺ ἰ; λα. ὧραι δ οιοδ  μυσιαν κυξϑιοοῦ θέ Θ ποις 

75 “Δα 15 ΝΣ Νλοο ΦΊΛΩΣ ιϑομομλῦ ὡς αι ϑωπα θα ἄρον ὡς 
δωοοι »ὸς ἰων τὰς μοὶ) ἰαων ἄρον. δ. ἐλ ||0 ᾿ς τ ΤΕ Δι οἷν. ὦ μοῦ μὴ δὸ των πο ον ὦ ἐν Ν ὅλο, ἰρβοῦ σον δὼ τ μϑβααοο μιν οὸς. 
ΟἹ Ῥὲῷ τ ἰομεον αυοιριαν, Πα ϑνϑο ὡὼ ἴμβαος τοίου ἰαΣΣ ϑρον. Ὁ τϑαυ 
Ἰωδιῶς οἷς ρθουν ἰοῦ; δρον, [μὸ δ Οἑ ρβο ΜΘ ὡρόοβοο ολδυΐ ἰμοαα οὐϑλλαν 
μδ. ολο οὔλοο οοαπδοο. μα». Οἱ ρϑάλοοο ἰοδκ δ. οἱοῖνν ὍΔ. ᾿ἰϑιας. 
᾿Ιϑὶ βοββα ἡ ὡ 95)» αἰδὸ τ υΐν ιϑομορ δι ὡς ον τἰῤοβα ’'ὺ Ὅἄβρου. 9 
ὧν ΔΘ Ἄϑρος. Ὁ οὐρὰς πϑιαθον βκθοο τυοιολῦα, κοὐ μολοαθ αἰ δ 

5 δμῶας, φ1α., μδο ὁ ἰοιδὰ Ῥτο ὥβοι μϑϑαρ υοἱ οιμϑονν ἰγβιϑο. οἷν. μοὶ κα θομο., 
δα δρς, οἷς ὯΔΣ ἰαω» Ιου. Ἄβιοω. :Μμμ5) ὁ υο νοὶ ἘΠῚ ἈομοΣ 
ομο δαὶ ὡὸ κϑαοβ πο μμο »5 ἸὩδω μμὸ 5. 'αϑς9 μλο τ μα 
ΑΘΔΒ κοδυὸοι τὸ ὁ βαια πων νοὶ τς ρβοιθοΣ 'ϑοιδνα ἰβδαν ἄβραν. 
«οὐ ρον ᾿βραϑ Καθ ἄβδοον. οὶ, να δό οομοὶ ἂ 5 οον.ο ᾿ϑόμα θα 
μμροξϑιδουῦ ον καθὸ. οδδο ἰ "᾿ : ἰοὺς. 50) ωςβο ἰασῶν. «ον, ϑοιμὸ " 
ἰδβων οσμο νἢἡ ἰοο ο τας μραϑ ιϑομβιάσο ἰξομμοο : οοδοοῦ ᾿οΐνοὶς 
μθο ὑϑϑν ἸμΘν ρου ολορ ὁμααν ἰλϑαα φο ρον, ἰβϑαροο [δ8.ο)0 

Τοῖς ϑοῖνν ογϑῶν ἰοβν γι τμοοςς οὔθ βύρσα ἰαλα ἄβϑαν. μὸ :βοοὴ ὦ ομδδς 
ἰδαα, μοὶ, ξθο λϑὶ ἀο ορθνος οτος αὶ μι ϑῖο μδοαν ἰοβν ἦν ϑοῖν. μοὶ βϑοὶ ὁ ἰαςῶι. 
Νω5) μα. ἴον μβοίο ὡς φανὸν [ἰα ὐομπκαν ἰϑιδου δο μμὸ ας υμθο ὗν 
δ» ἰξῶις νοἱ Π6 Δα) νοὶ οὐ μ΄ μον οδωυλοὶν μ] ἈΡ δαϑέσο. αὐ 
Ξαο δ ρο τοῖς μον Ἄβοος. τιϑο βμλολν οἰδιῖν, δὲ ὁο. ολαθ, κοῖθοο 
ΝΟ «οιαλαυυῦ τὶς οοο οἱ κύμοο ψϑϑαδο {ΠΠ Ὸ δος, μο ὁ 11) δ μο υίθοιο 
ομβαῤγρ μκϑρ λοι, δ μμὸ ἴων, βὰς ὧϑ ψ ϑοθοο. .ομπὸνς, ὁ μιν ό 1") 
ντδο ς Νὰ μῸ Φῥοο.. Αθρϑο σμιϑὲς διὸ ὁ μ᾿ σις οἷος 
ἰαν δου. βου ὼ ᾶαυ, δὼ ἀἰϑ δυο ἰβοσ . μος, μαϑο 

Τ6"}. ἰοβδν νόον [9 γῶν αλδν ἐροῖο δοὶ μασμα ον Δὲ ἴον ομεθ οβαανοῦ ϑοὶ :  ϑομνα 
ΘΑ ΘΟΝς σδροΣ οδνςς οἱ ἐβογλο ἤροο φϑοΐ Ννϑλθο μὴ} δὰ Λϑο . Δαθοῖ, μεθα βγαδνν ἰγυ[5 
ἰξδϑιϑι ἐξωροῖρ δὰ λϑοο ἐϑ, μὸ σον βιθομβον οὶ νοἱ τ. οἷς. θέσω μκϑ 
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38, πρὸς λογιόμον ππερηρανον κωλύοντα μὲ επισχεψασθαι τοὺς αὐδελφους ὧἐ 
δὴ οὐ κρεισσονας μου γνώσει --- (ριον. 18, 0). 

84. πρὸς λογισμον ὈὙὉπερηφανον κωλυονται μὲ καιρῶι ὄεινου καὶ χρονίου πειραα- 
μου δι᾽ αὐελφων τὸν κυρίον ἀναπειθειν - (ρτον. 18, 10]. 

ϑῦ, πρὸς λογισμὸν πὙπερηφρ. κωϑαρον τὲ καὶ αϑῶώϊον μὲ νομιξοντα - (ρτον. 80, 9). 

80. πρὸς λογισμὸν ὈπὙὉπερὴηφ, τὴν ευλαβειὼν (Ὁ) φόβον καλουντὰ -Ἐ (ρτον. 38, 4). 

ἐχκλησιαστ. 81. πρὸς λογισμους ὈπὉπερηφανους φυσιουμενους κατ᾽ αδελφων δια 
γψενος ἡμῶν τὸ κατὰ σρκα ὡς ενδοξὸν αὐτὸ οἰομενους -Ἑ (6001, 8, 50). 

88, | πρὸς λογισμὸν ὈὙὉπερηφανον τὰς τῶν αὐελφῶν ἀμαρτιὰς μοὶ ἀποφαίνοντα -Ἐ γοῦς 
(6οο. Υ, 41}. 

89, πρὸς δαιμόνι μὸν λέγοντα τι, ιδὸν γέγονας μονάχος τελειος - (6. 9, 4"). 
ιωβ. 40, πρὸς δαίμονας τὸν τέλειον ἀπὸ ταπεινοφροσυνῆς πρὸς υπερηφανιαν 

τῶν νοσουντῶν τὠμένους - (70}. 18, ω). 

41, πρὸς δαίμονας τὸν νοῦν πρὸς βλασφημιῶν κατὰ ϑέεου αἀρπαξοντας - 
(ον. 18, ἡ. 

42, πρὸς λογιόμον υπερηφανον τὰς αδελῷων ἀμαρτιαὰς μοι ὈὙπογραάφοντα -Ἐ 
(ον. 14,2). 

48, πρὸς ψυχὴν ἀπὸ υπερηφώαρ αὐτὴν κοατεχουσὴς οἰομένην οτι ἢ ἀναστροφὴ 
αὐτῆς 1 ὡς δωρον ἐνωπιον ϑέου δεχτὴ (0}). 22, 3). γε} 

: λτάττο ἡ προ ἐγών: δαιμονος τὴν διανοίαν εἰς τὸν οὐρᾶνον ἐξαμαρτάνειν 
ἐαξοντος -Ἐ ὅσἢ, ὃ, 3}. 

ησαια. 40, πρὸς λογισμον ὑπερηφανον ὡς ἀνδρα σοφον μὲ ἐπαιροντι - (768. ὕ, 1). 

40. πρὸς ψυχὴν οὐ πεπειόσμενὴν οτι οὐδὲν αλλοὸ φυγαδευει τοὺς δαιμονκα καὶ 
φοβεῖ ἢ γνῶσις Χ, παδσας τὰς αὐτῶν μεθϑοδειας ελεγχουσιι τὲ καὶ τὴν τῶν χρυπτῶν 
λογιόμων αὐτῶν πονήριαν ἀποκαλυπτουσα - (865, 19, χἡ). 

ἐξρεμ. 47. πρὸς λογμιόμους ὑπερηφάνους καὶ βλασφημους ] τους δαιμοναὰς ϑεουρ γόλα 
ποιουντας - (σόΡσηι, 10, 11). 

48. εἰς κυριον περι λογισμ. ὈπὉπερηφ. δοξαξοντορ μὲ καὶ λεγόντὸς ἰδου τοὺς 

εχϑρου δου νενικηκας -Ε (Θτοπι. 10, 98). 

ϑρην. 49. πρὸς ψυχὴν λυπουμένην δια λογισμὸν βλασφημον -- οτι οὐκ εἰρ 
αἰῶνα ἐπιλήσεται κυριὸς αλλα ταπεινοῖ καὶ ὑψοι κατὰ τὸ πληῦος τοῦ ελεουῷ. αὐτοῦ" 
τι οὐχ ἐπιλανϑανεται ἀπὸ καρδιὰ αὐτου καὶ ταπεινοῖ υἱοῦς ανδρος (ἔἤσθη. 8, 8ι ἢ). 

εἰς κυρίον περι λογιόμων βλασφημῶν τὴν διχνοιαν καιρῶι προσευχὴς πκιζτιι- 

δυοντων - (οἷ, ἔπτσοι. 8, 8). 

ἐξξεκ. πρὸς δαίμονα ὑπερήφανον αὐτὸν ϑεοὸν ονομαξοντα (ἘΞ Ἐΐ. 28, 9 Ε). γονῇ 

ματϑ. πρὸς ψυχὴν τὸν αὔελρον εξουδενουσαν ὡς οχνηρον χαὶ οὐ σπουδαῖον δια 
δὲ τὸ υπερηφανιας αλυσεῦσι δεδεσθαι ταυτὴς τὴς ἀμαρτιαρ τὸ μεγεῦος οὐ συνιεισαν -Ἐ 

(1. 7,9). 

πῊν ὁ Φορο. τῶ Ἐ ΞΘΘ Ὁ’ οὶ 



44 Ψ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

᾿φαο ον ᾿ς δὲ ἰμω «Ἐο ὁ ἰομδοω, μο) οἱ αϑ:5 οδνοῦθο | : ἰβοϑομθν ἃ» 

᾿κΆσωγ τἰδϑςς » τμον βθρςςϑο ἑαυ δ θι ϑοὺς, (510) τὸς ἰμάϑδϑο "τοῦ νον ἰεοο 

ὍΘ, ρο ἈΪ Οἰασμαδς, οἷος ὥρο βοαςὰς δ μον Ῥρο ἰοοι Η'ὶ τ οἱ ἐδ οἷδο ρον 

μου ρος. : ϑαοιθου οἱ ὡς μα εϑῶς. οἷος λθσλο οο᾽ ΘΟ). βοαϑ ὁο 

Μὲ «ὅθ ἢ Ιοοὶς Μοὶ ὁ ομοο αὐ ια9), μα.) βαθὺ 9 αϑθομν αν ̓ ἄδλο 

76" Ἰρομν ἰϑὺ» δ ὁ ἰοοσγςς ἢ υΐγ βόσρον τββομοια, μυδν δθοον, κοὐ ἰμαὸς μοο. βοορρ 
ἰβααυ βιοοῦ. τϑ. Δραδ» οϑςς σοἱ ὁο αν ον ἰκαλαδθοο αὗο. τυ ἰοομ. βμβορο 

μ.Δ5 κὦ ἰνβϑι κα ὁ βϑνϑο ριρο ἰονδὰ) οοασρδαθ ὁ μὴν μον» οἷ ἕῆνροΣ "βοῶν. 

Ὅλ ΔοΣ μονα ἰβδὸ ἄξιο ὡΣ ϑϑν Ἄδαν, οοϑὴ ᾿ϑλοῦ ῬτΟΣ - βάκαδου 

ἐφ ΟΣ Ἀλλ» 5. ὁ ουυλθο τϑο ἱ ῷ ΟὩΑΝοσνον Ῥρο οἷν. μιϑα "9 :ομιϑ" 

μοβϑα 'δλαο. ἄδροο:. τως : Ἰοοουῦ, Δμς φο ΝΕΝΟΥ ἈΝ α ψϑΟ Ὧωδο 

Π ΕΥΓΤῚ »Ῥαὼ. δ. 125) ὥλδδο ὩΣ. Ἀγ βίο οἷ. Θαυο εΝοὶ Ιν ὦ} μοϑϑου 

Ἄϑροι. ᾽: "ον μ᾿ οἱ "". οοβν. Νὰ οἱ» σοὶ ΦΒοοῦ.. ομαϑν ϑομ οο᾽ οι ῥϑοο 

Ἀγ ον. ὁόμαθν μοἱ λβαθο χὰ. ᾿ν Ὁ ἀ5ο᾽ ὁ νοὶ τρϑὶ» σοῦ. ἷνν ύομξια σα. 
τοῦ δ αθ αϑον βομα ἰδ σου. τὸ ἰδβσρο μυγαοι ὁ οὶ δαοί; οοῦν. δὶ 

μὲ μὴ 5 τοι ἰδϑαλδον οἱ ΜΓ :γαλῶνο βροτὸς αν Ναὶ ἡ ἥρον δι βϑον νοὶ τς 
μλοο οὐ ιοἱρ :λϑθϑϑο 5}, .αϑ» ἄβιρον. οὐνινγ τ μδυϑαοῦ ἐθ αὐ ὡδαϑον ἰοδὰ» ολασιὐ 

λοββαϑο βογλϑο μιλο οὐ ᾳς ᾧ ὁ ἰδῶ ν ἰδδιρν [κθλϑο ἴσθι : ἴθι) 5.55 βου δθο 

1959). «ϊαϑ.}}} ἰκαϑδαῖδασ μϑουδϑο θιαλαϑα ἄλλο (οἱ ᾧ τας 15} τοοὶ Ά -ἴβοιοῦν 

«όσον Ἰὔομβα ἰϑᾶο ἄξων τῷ μος), θ᾽ ϑομ β5. υοἱ ἴϑϑι! «ϑον] των 

εἰλοδραθ Ὅδασ δ ϑθο μαἱ οἱ. οὖἱ ὁ οοιδδιμα δ λοο ραν δ Ὁ} (ον. 
τὴ ϑδοΐ οἱ βαδιγ». ομο δροιο ἰδϑλϑλο ῥυθε5 ϑιανολ δαὶ οὐοξϑὺ οὐϑοἱ οδοὶ 

δ ν οι »οἱ τῶς Ῥορου βίοις ἰ'βαα βου. :βμροαθδυχθ ῥο τ α ρα} 

«Ἰὐ φοῦ μὲ οὐμας 1) ομ9. ὡ οἱ κι δα ο.9 ὦ ᾷς. ἰοοι αὶ ἐμεδαθ κυδν 69) μῶν ας 
Ἄβας. τῷ τραυσι ἰδες ἀ ῶο αμαλο 'αδ, οὐολἑ οὐδὸν λον Ὁ λον. ὗν ΒαΣΟΣ 

κοθροὶ κἱ τἰδεῥων μαδις δϑδα ον οο νοΐ τῶῶς χ»βομοῦ ἰύομνα 'ϑδα 

κὔϑοομος αορδὰβ -ολο ὦ ὠ .κ 5 ᾿ν»- ὅμαο «κα. κὐλῥλθο -τ- δῶν. Ἰοεδ 

ξιοο (5) μηϑομῦν ἱξς ὦ δ να. οὐλο ὸ ὡϑρο. μορδ ὡς απ δὰ. ἰοῖν ρῖθο οοὶ 
μοῦ οοῖς. ὁβριας, βορος βαθὺν ᾿ωθοδν, μρρο ὁ ὡῦϑῦ κοΣ κα ἄβοοΣ, 

Ὡοονοιν συ σοῦ 5 ἰοβν }} ΠΥ Ῥω ᾿ν ομαβϑια. Ῥφοιαβϑθαλοο :ραῦ "᾽ ̓ ϑεδοΣ 

Ἀν ο γϑλλαϑο λάοο ἰδ, οοβλο Ῥρο ὡς κέδν αδο μρυοίο [᾿αϑὐο μάζα 

δᾶ ὧδ. 69) ὃς ϑομὺ οὖ ρλο  αα, (βο θο᾽ ψορϑο «ὅν πο ταν. 
-“ΑΟϑλαυ μι! λον δδ. τῶσδυςς οἱ μϑο ἐν μο 'ϑϑδνο δα οἰ αϑθομκας ἰθων; 

τϑαλο ἰββαϑϑῦὶ (οοβν9 ᾿θοιν ὁ ἰοῦ ὡς μόδον . αγαρ υϑδ9 δ) βας ΝΘ οὐαϑὸ 

ὅτι Βπιο 
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πρὸς βλάσφημον δαίμονα ψευδολαλουντα ὡς μιᾶροι λογισμοι ἐδεσματα εἰσιν -Ἐ 
ΟἿ. 10, 1}. 

μαρκ. πρὸρ ψυχὴν πὍπὸ λογιόμων ὑπερηφανίας ϑλιβομενην καὶ ὁπῶς αὐτους 
ἐκβαλλει οὐχ ἐπισταμένη» -- (ΝΟ, 9, 99). 

ὅ0 (ἢ. πρὸς νοῦ» ὑπερηφίωον πρῶτος τῶν αδελφῶὼν  γενεσϑαι ἐπιϑυμουντὰ -Ἐ 
(Μα. 9, 50). 

λουκι. Ὁ]. πρὸς λογισμὸν ὈὙὉπερηφανον οἰόμενον» ὁτι ὑπὲρ τὰς ϑεου ἐντολὰς τι 
πραᾶττει - {(Τιο. 17] 10]. 

ὕῶ, πρὺς λογισμὸν ὑπερηφίνον αὐτὸν δικαίουντα εν δὲ τοῖς ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν 
δὲ ἀσϑενεξιας πεπραγμένοις οὐκ ευδοχουντι, - (Το. 14, 1), 

θῶμωι ὅϑ. πρὸς λογισμον υὑπεριράνον τὸν αδεῖφον τὸν οὐχ ἐσθίοντα εξουδε- 
μουντὰ τὲ χαὶ ασϑενη αὐτο νομίξοντα ὡὧς δὴ αδυναμουντὰ εσϑιοντα εν τῶι πολεμῶι 
ανϑϑιστασθϑαι καὶ διὰ τοῦτο εαυτὸον τὴ νηστεία, ἐπιδοντὰ - (Βὕπι, 14,9). 

ὕ4. πρὸς λογιόμον νυπερηφανον τὸν ἐσϑιίοντα χρίνοντὰ ὡς δὴ αδυναμουντὰ τὴν 
ψυχὴν αὐτου χράτειν ] - (μι, 14, 3). 

κορινϑ. ὦ. δ, πρὸς λυγιόμον υὑπερίγρανον δοξαξοντα μὲ ὡς δια τὸ προσευ- 
χεσϑαι οὐ μονὸν τὴι γαστρι οὐ δυυλουμένον ἀλλὰ καὶ τοῦ ϑυμου περιγιγνομενον - 
(1 ον. 10, 10). 

κορινῷ, β. δῦ, πρὸς ψυχὴν οὐ πεπεισμενὴν» οτι χαὶ ὁ διαβολοὺ ὑμοιουται. εν 
αγγελῶι αληϑειας καὶ ψευδωνυμου γνωσεῶς διδασκαλορ γίνεται - (Π Ὅν, 11,141. 

γαλατ. ὅ7. πρὸς λογιόμους υὑπερηράνους τοὺς πλημμελουντας αδελφους εξουδε- 
νουντας δια τὰ κυτῶν πλημμεληματα - (4]. 6, 1). 

[ φιλιπα. ὕδ, πρὸς λογισμὸν ὑπερήφανον μὲ ἕπαιροντὰ ὡς καταλαβοντὰα τῆς 
ἐντολῶν ϑρησκειὰς τελειωσιν -- ἧ (Ρ}1], 8, 1), 

ταν. ὅθ, πρὸς λογισμ. ὑπερηφανον ἐπαιροντὰ μὲ ὡς οὐχ ἔχοντί εν τῆι διανοίαι 
μου εἰδος ἁμαρτίας - (1 901. 1, 1), 

ἰουδα, 00, πρὸς λογιόμους ψυχὴς παρα κυρίου υγιειαν ψυχῆς ξεως τελευτὴς 
ἐπιξητουντας - (Τὰ, 241). 

ευλογήτοῷ ὁ χυριίος ἡμῶν 1, Χ, ο ϑεέὸος ἡμῶν ος δεδωχεν μιν τὴν 

νικῃν κατὰ του τὴς ὑπερηφανίας δαίμονος, 

Αὐμαπάϊαπεου, ἃ, τ, Οε8. ἃ, Ὑ7155. τὰ Πδιΐπροπ, [Δ]]1.- 118}. ΚΙ, Ν, Ε, Βαπὰ 18, ν. 60 

ῃ οὐ 

γ6"} 

1} 



δ40 ΝΜ. ῬΕΑΝΚΕΝΒΈΕΠΩ, 

(ποβίίοιιβ δ 1, 1458. [00]. 110}--10}4. 

αὐ ίομα δύων ὧν δια ΟμῬ λαοῦ μιν ον ϑοῦς νι αϑο έλροο ἡΝδθρ τ 
ιαϑαρ αν νὴ μο ομαϑυῦ Παδαλων ἰδοῦ οοῦ. οοδυὶ μριαρο βκοο ομο "Άου, 

δδιμ λῶ δῶ. ῥοια. οἷο τὰ ἀδς Θο δ μέσο ᾿αϑορϑν οο᾽ οιοδοΐ ὡὐ μδδνο 
μοοι ἰονδνν οαθα ἐς φο) οὐ ον :ο οῦδιλο ὧς βα μ6 μϑ 5 αςς κῦο 5» 
ὍΞΟ ον ο ξσο9] ἡ 9.5) ἰνῶν μα δ’ [α 51 «Ὁ οοὐς 

δ τλλι) «Ἱ ἰοῦ λα ἡ τς Ὡν δι οὺςς ϑαδοο ὦ; οἷ. δε .μνὸ 
ἩΝΝ Υμδδνομν Κρο οὶ ὥυρϑ ἰυδυθο μοβνουμο κϑυδν νον» οὐδιο ε(ις οὐο 
Δ, Δα ιν γο ἰδ, ας ϑροὶ» ἔκως, 95). οιλς οὐ «Δρου }}} ἰγοὶ., φοῦλνο ῥὸ ᾧἹ 

τϑὴὔ, οιλα δ λλλαῦ μδδιορ θα ἀθ ϑμο ογαινις β) 095 βῥλαθαϑν οοῦα. ον «ἰκῳ 985 
ἰμω οἱ σῶν. ῥϑας. μα ἰδ οοῦνοΣ ἀϑυδυο, ομπ οἷν. θῶ ὁ μὸ "νι. }}} 
Αὐμ χϑιλδϑ "δδορ, ὧὡο ϑγϑδμοῦ οὐ ἐο ΝΑ» κὐϑοὶ κϑλον λοο  ἰμ δα 
«μα ϑ. μος, ὥάλο (οι ρα οἱ ἐπ ἰδ βσῦο μαυΐν. ομαϑ 
ΝΒ ΟΝ Ὁ ἀλανν ον ΟἹ ρα. ἢ» «νοι ᾿᾿βαωῦ γπυκῶς, ᾿ϑιρα }}} «οἱ κϑ5 μος Ῥ τῶ 
ἀ ἈΚ ἀο όμο ἀν ρον μὲν Νουα, τοὶ μα μοὸ φομΐθνα. ααλ 
᾿ϑδδο τοὶ ἰρῥυδοον ἰδ ρου ἰλαοαν ἐγ οὐδ λοο καζ ἀθυμῶν Μὴ χψδμο 
"δο,, δου Ὁ. ϑμδο κοος, λδλαοδ αν ἰοϑη, μιαυΐοο, μέ, καὐΐν τομάς τος, 

ταῦ βὸ μὲ ςς.ο ἰδϑο ἔμ» ᾿ᾶωο εἰνωδο ἰΝοίο ἰκς οὐ δθ οϑν ῥὁξμμδθ δα θοῦ [λϑλϑ αἱ 
"γ .ἰκθδοις, ως ὁ λανς ἰμος αὶ οἱ εκϑϑι ῥ μὸ ἰδῶ λϑν βορδς, τϑως Θλοδ, λας ΘΑϑ) 
ἰδδιμν οἱ κοῦ οἱ τἰλοϑδυλον ἐρβϑι δὸ λλδο αν Ῥιθο γκ ον 9). θο, βολα 
" Οἰδλομο ἡ τϑι ὁ ΚΣ αἱ το} ἰβαλοῦ, (λόφον, ἐλιρολοῦ, ο μο μον, οὗν οὐ, ἰοΐδὰν 
ῬἌδδοο δον ον ὁμοὸ έάονο Νυβίδονν σον δλλο. μάσϑοςς, {9 ἐνὸν μο βαὰ. 
ϑαθνδν ὡς οὐ δον μὼ5}9 ἰούδὰν θα, δος, αϑάϑαδοι. [μοὐδυλον ἐκϑο 5. 

Ὁρῶν ὥνβαδοΣ μὸ βας Νο 9 γανῶνο μόμονι ἀχὸ μέραις ἑμν οἱ [μὰς κῶνον θὴ 
1 καθ τορος δλο ϑομιοον ᾧ} «ϑοὶ ὧν οἰοῦδδ 5 ας αῥυθν οὐοῦνο 

Ιαϑῦν αλαδὺν [16 1565. ὡοοδυὶ δα .κ5} βαυλαϑο μϑι ϑϑογοὸ εαϑρο μας 

δῶσ τοις, ἰδλο ἰϑλϑ Νοοίο. ἀρ ϑδϑο "γ ςοομι ἐδ αω αὐοΐο.. οἰουδϑοαα.ο 

ΚΘ} ΟΣ 90. ΩΣ (ϑοΐς βοΐ. ἰσαθα ἐς μὺν σον μιάδαλο βμελιαθο ῥο μὸ τ 
εἰλαλθρθ θα κῶνον ρῶν ον, Σ μθυΣ σραδιν οδν οὶ «οἱ ὡδϑουΐο . οιοδυ ὡν ἐ ,᾿». 
ἰΆ5γο μ8γ μϑ) δ οοὶ κορόνα. Νν. τϑμθοο . ηοιαῦς, νοΐ. δυὶ ΠακΣ σόμϑογο 
ἰἰοϑλο νὸς Δὲ} ἰοθιν ἡ Βὸ κκο ὔρϑϑοῦ οἱ ας αδόλαλος, υἷα. Νωΐ ἰοομν . μοϑαρὰ.} 

δ ἐρὼγ ἰοομ «οἱ .[αϑὶ τοβνο νὸς καϑόο, ροίδοουῦ τοῦ τῶν ο);) ἰαα θὰ, 
ΛΝ ΡΝ ἐδκο βν λον τὸν ον ἐο ἐγὼν ογααν, {!, Μγ ομδοΐ μας, λοβοον ᾿ς μφ 9. φοιδαιῦ 

δεῖξον 
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1101 ΘΟ ἸΟΒΕΟΙΒ. 15. Δ44, 145 78 [0]. 11"---Τρῦς, 

οὖ, οἱ πρακτικοὶ καὶ οἱ γνωστιχοι συνιασι τοὺς τῶν πραγμάτων λόγους τὰ δὲ 
τῆς γνωσεως ζητήματα ὁρῶσιν οἱ  γνωστιχοι, 

08. πρακτικὸς ἔστι» ὁ τὸ πάϑητον τὴς ψυχὴς ἀπαϑὲς κεκτημένος. 
ος. γνωστικὸς ἔστι) 0 μὲν αλᾶτι. ὁμοῖος πρὸς τοὺς ἀχαϑαρτους φῶτι δὲ προς 

τους καϑάαρους. 
οὗ. ἡ ἐκτοϑὲν ἡμιν συμβαινουσα γνῶσις δι λογῶν ἡμῖν τὴν αὐτὴς υλὴν ἀπο- 

δεικνυσι ἡ δὲ χάριτι ϑέου παρ᾽ ἡμῖν υφισταμενὴ αὐὑτίς τὴι διανοίαι αχριβῶς παρισ- 
τησι (δηλυι)ὺ τὰ πράγματα εἰς αὸ νοῦ ἀποβλεπῶν λογουδ πέρε αὐτῶν εχτιϑησιν" 
Ἔστι δὲ τηῖ εκτοϑὲν γνώσει ἐναντίον ἢ πλανὴ τὴν δὲ αλληι ϑυμὸς καὶ οργὴ καὶ τὰ 
τουτοῖς ἐπακολουϊουντί, : 

θη. παδαι αι ἀρέται ὁομαλιξουσιν τὴν οὗον ἐμπροσϑὲν του γνωστικου περισσο- 
τερον ὃὲ παύων ἢ αὐργησι ὁ γὰρ τὴ. γνωσει επιβαλλὼν ραδίως δὲ τὴν οργην 
σαλευϑεις ὑμοίος τῶι σιδηραι ραφιδι ] τους οφϑαλμους εξορυσσοντι, 3 

οὕ. προσεέχετ ὺ γνωστικὸς εἰς τὴν παλαιστοιν καταβαινων πὸ μὴ πλανηῆεις 
κατασπευδην παῦὰς τίς ἐρέτας ὑμοῦυ εἐπιτελεόαι ξρεξῆς μιὰν κατὰ μιὰν ὈὉπαχολου- 
ἁγουσὰς ὁτι ὁ νοῦς πείρυχὲ ἀπὸ τοῦ μειονορ τελειωΐηγιαι. 

οι. ὁ γνωστικὸς διαπαντὸς γυμναξζέτω αὐτὸν πρὸς ξλξὸς καὶ εις ευξογξόιαν δτοιμος 
δότω δὶ ὃε ἀργυρίου χρηΐϊξει τὸ σχευος (αγ7γειον ἢ) τὴς ψυχῆς σειετῶ" πᾶν γὰρ πέφυκε 
καὶ ὠὐεὺ αργυριον εὐξργέτειν" αἰ δὴ οὐχ εποιησαν αἰ πέντε παρϑενοι ὧν αὐ λαμπαδὲς 
κατεσβεσων. 

θιαὰ. αἰσχρὸν τῶι γνωστικῶι δικαξεσῦτι, εἰτὲ κδικουμένωι εἰτὲ αὐικουντι αδιχου- 
μένων μὲν οτι οὐκ ὑπέμεινε ἀδικοῦντι δὲ δι᾿ αὐτὴν τὴν αδικιαν. γνῶσις φυλαττομενὴ 
διδασκχει τοῦς αὐτὴν πποδεχομεένοῦς πῶς φυλασσετιν καὶ πῶς προκύπτει. 

οιβ. εἐννοξιτὼ ὁ γνωστικὸς εἰ καιρῶι τὲ ξξηγειται ελευϑερος ἔτι ὀργὴ Καὶ τ2 
κοτοῦυ χαὶ λυπὴς χαὶ πεῦὼν σωματικῶν καὶ μεριμνης. 

ριγ. οὐ δεῖ πυλλοὶς συντυχειν ἑῶς αν εν τοῖς ἀγαϑοις εμβαφϑωμεν οὐδε συνη- 
θείαν» πρὸς πολλοὺς κταῦϑαι τοῦ μὴ τὸν νοῦν φασματῶν πληρουσῦιαι. 

ριδ. εἰς τὴν ξωην ἡμῶν συμφεξρον τι τὴ πρικτικὴς ἢ τὴς φυσικὴ ἡ τῆς θεο- 
λογίκης λέγειν τε καὶ πράττειν ἕως ϑανατου πρέπει" εὐ δὲ ἐκεινῶν τῶν μέσων ἔστιν 
οὐ λέγειν ἀναγχῃ οὐδὲ πραττεῖν διὰ τοὺς ραδιῶρ σχανδαλιξομενους. 

ριξε. δὲι τοῖς πίισι καὶ τοῖς νξοις πέρι τῆς πρακτίκης διαλεγεσϑαι καὶ περι τῆς 
ϑεολογιας καὶ τῆς φυσιολογίας ολέγον τι εξηγεισϑαι τε ἄνεὺ τουτῶν οὐυδει τὸν 
κύριον οραι. 

οἷς. τοῖς ἱερευσι μονὸν ἀποΐρινου σὲ ἐρωτῶσι καὶ τοῖς ἐν τὴν ϑεοσεβειαι σπευ- 

δουσι μόνον τι εὖτι τὰ μυστηρια ] υπ᾿ αὐτῶν αἀπυτελουμενα τὲ καὶ, τὸν Ἔντοῦ ἡμῶν 
ανϑοώπον καϑαριξοντα καὶ οτι τὸ ὃν ἥμιν ὈὙποδεχομενον καὶ τὸ δοχίμαξζον αποδειξις 
εὔτι τοῦ παϑήτου τῆς ψυχὴς καὶ του λογιστικοῦ χαὶ τι ἢ συμμιξις αὐτῶν οὐ διω- 
κρινομενὴ καὶ ὁπότε μέρος μέρους ὑπεριύχυει καὶ τέ ἐν ἕκαστον τῶν πραγμάτων 
πληρωτιχον ἔστιν νος τυπου" εἰπε δὲ αὐτοί παλιν τινοῷ ὁ ταυτὰ ποιῶν συμβολον 
ἐστι χαὶ τινὲς οἱ μετ᾽ αὐτο! τοῦς χαϑαρὼς ἕηὴν κωλύοντας ἀποδιωχοντὲς χαὶ οτι τῶν 
ϑηρίων τὰ μὲν ἔχει μνήμην τὰ δὲ οὔ. 

οιξ. εννοει χρόνον τῶν λογῶν τὲ καὶ τῶν ξἕῆγῶν τῶν νομῶν 'νὰ ἔχηι λέγειν 
περι τῶν συμφεροντῶν, 

ριη. ὅὄει σε εχειν ἱκανῶς εἰς ἐκδιηγησιν παντῶν τῶν εἰρημενῶν καὶ αρκεισϑῶ 
ὅοι παντὶ τὰ πράγματα (-Ξ τίς ονταὴ εν καὶ τὸ τῶν αὐτῶν μερων ἡμᾶς ἐχφευγει" 
Ι ἀγγέλου γὰρ ἔστι μηδὲν τῶν ἔπι γὴ9 αὐτὸν λάνϑανειν, 
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48 Ἂ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΝΟ, 

Ἰκαϑο φόρου κως κῶνοι οἰδάχϑο δον ΚΝ ραν [αϑ.» ϑαυλ, 
ϑδοαΣ ον [9 γο. Μαρ 5 κολογο βθααν [16 δνϑονο εἰδῶ μη Άδυ με» 4.39 
“ΚΝ ἰοϑν ἰδδὸρν οἱ τἰκῖον οἱ ἐξούδοθον ἔξϑον δας ἀν οἰδιβυλϑ ϑ᾽ς ὑΐδν “119 οἱ 
ΝΣ οἱ τωρβοὶ ομϑο κορ νοι ΝΣ, οἱ ἰδδα ας οἱ οδοοῦ,. ἐμοὶ ἰρϑον θα. οἷο 
ΕἸ. κῶνοι ὍΣ. ον εἰν οιαδο)ο «ὐοοι ἊΣ, οἱ ροῦν κϑλδι νοὶ Ὅλο ἰςςν 
ἰἰοοιῖν δι τὲ ἰν ϑομοον νυ Ὅδο Σ οοῦ ᾿ρθο μλον μᾶς 1 ας βαδον. ἑαλο ΜῸ 

13 δος Βιγολο ἴδιαν ο ἑκα ον α ἰρῶς Θὰ Μοὶ βαϑος ἐμοὶ {{}19 (οὶ 
ποι ἰδ κῶνοι ἔμ }ο οὐ αὶ ̓βνιγαθο σμβασι ᾿γλο μωυΐ; βαα οἱ δυλῥΨλαθ ἰγοὶ υϑιο 
σοὶ νοὶ Ὅϑο ομοῖν  ὩνοΣ ἰμος ραν μϑα ἰδὸ ββγοῦο [[α.50 οἱ. ἰδϑαλλα 
βας δο ἃ 5 οὐ) ἘΔ ΦΟΣ ἤϑο Θ΄ ο ολολονονς, ἰϊογόμοο μϑὸ'ο υκτὺ ρλλϑ δαλὸν 
"Ι .- οον κου οβοϑαρο ἴων οουν ἢ «οί .οον ἐμ αννλμον οὐϑαοο (θὲ ομο δου [αν ρου 
ἰοοιῖν ας, μοὶ Θοὶ, μοιο υ μόλμο οοδ ΐ μον σοι .μὼ5. ὃ. νγαϑο μυλ οἱ 
διὸ κϑ) α Ὅλο δα» ἴος Ὧλο [αν ας μοὶ ἕκω, 90). ὡςϑὸ 

13“ ψόμοξο νοι τ γὰ οδθοῦνο ϑρνο ἰαλαα υλ}ο ταϑὺ Μ)ο τϑῦο ἰδρθηο 
ΝΣ ἕλω 96) οί Κρο ὐοδυ οΣ τοΐλϑαοϑ  ρμυΐ Ῥρο 5. αδοΣ ϑινολο 

ΠῚ τϑῦ ἰ αι σοιο . οοΣ μυλμον ἔϑδραῖο τ5 εἰ σοῦ ΝΣ. γαῖ - Ῥλδλοὶν ἰια.») 

ποοδο  ϑροαν οΣ θοὸν «Δ αλί μον βας ΝΘ τὺ σϑιοδν ξ . κκ95 ὐϑιοδν γ μονοοθο.. οϑν 

ΚῈ ΚΟΥ τῶνϑιο μυμμο ἰοον οιοδ οὶ ἔθορο μας ΝΘ σοι. ἴσο μϑνοσδο ἰϑιο οἰκο 
κυοΣ »ρο οὐ 539 μος δ} φομββ δΝωΐγ ββοοὶ 8. ἰβδιμβο ϑογρὲθς ὃ γμβο }ικ9) 
ἔκροῦθΣ οὐδ. οϑο ς οοΣ μοὶ ρον : βϑλσϑο ἈΘΩΣ νοΐ ἰομδν βνοο ωωμϑρας ἰ Μ᾽ 
«ΞΡ νοι μα Μὸ τ μθα5 ἰοὺ) νδίομας, οἷς. μ9 "ὶ ομαο οἱ ἂς. .ϑκοὸ 

13. })ο. κοῦ κῶνοὐ μν85. ὠθϑο {}γ7 ..ο) δος μβμὰ9 αοἱ ἰοον κως Ὡϑν «ὐοιονὶς 

ἰδδύρῶς μμὸ μ κῶοοΣ ἰϑι "τοὶ ἔβας «ϑιο πϑοΣ τῶνϑι μὲ λυ :9 ἰοο 
μι ϑμΣ οὐον Ὅλο. καλου, [γ κα: ἊΣ δ ςϑρ ἰδῶ αδὸ 4) 
ἀπ ἰὸν ς Νῶνο ἐφοδεὶ νης 9. δαὶ μοὶ αἱ ον δαΪ κρανοιδδο  ἀϑδαα) αι, 
οἱ μυϑαν υ. ἰοομ οἱ ΣἸβα,; ἰδδος λα βάλον, φοαλοθ ῥα κδο ἠαϑρ; (αο 
ΘΟ) «οἱ τ᾿ μόρον βοωυ ὦ ὑδαὶο ταδδονς, μὸ μγὺ ρρο μοὶ, βασι βάϑαι) 
ὁ μ᾽ Βα ὁ ὡς Ομ ἰδδὸρ, Μγ5 νοι. 5 μα; ὡὰ5. ἰοοὶ κϑβο μ5. ομθ 
νοΐ νὸς Μ «οἱ. μοίβονς, μΝδν ον νον "ον ϑιβος οὐμαα, ἀϑροδαν. μ9 μθαα 

"ΚΘ αδο» ἰδϑμα ρρο μοϑος, μαι ϑδλο ως ΒΓ «θάλος, ,οο! ον, αϑροδλανν, ξ κῶν ΟΣ 
"Δ. μοίβον, ον) δ ὡς ἰὼ το ὁο κα οΣ ιϑοῖν. 9. ἀλλο οἰδμν ἠοῖ. 

δνοαο μοὶν νοὶ τ θόρον βοαθν { τϑι οο ως Νέδν νυ ϑομθϑλϑο ῥο ἀλαϑδ μα ὶν 
ΟΣ Ὁ Βαας οὅ [9 βαὰςς ον 55 ἂς, ἀπ οθλοο βὰν ὁ μαυδιοῦ σοι οϑνο λ5. 
Νῶο ἰδώρδο ον δο οὐ Ἀδῴθο. ἃ θα δα, ψαὐ» τἰομὲθ ἡ Ξς. 
μ5) οἱοοϑ οὐ κω δ αὶ μα ϑ ἀο᾽ οὶ ᾿ς ν Ὁ} ττρο εἰδδιμ να 

14} οἱ οἰδδνδον ομῶδνδς ρα Θ οι ζϑομθομθν 0} τὔνομο ἐμοῦ, [9 (οὶ δ λοο .λακαϑυο μαϑ 
ἰοδὰ Ἂς μοὶ δα ἢ) Ῥοΐδδα ἢ} |1ο ἰρδ. Μοὶ οοδο μον οἱ ας Ηφαλρολδι, 

»πτὸὶ΄':--- 



ἘΠΑΘΠΙΟΒ. ΡΟΝΤΙΟΤΙΒ. ἤ40 

ουϑ, ἀὠναγκαιον τοὺς τῶν πραγματῶν οροῦς γιγνώσκειν καὶ περισδοτερον τοὺς 
τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν κωκίων" αὐτῶν γὰρ πηγαν χαὶ ἀρχὴ τὴ τὲ γνωδσεῶς καὶ τῆς 
ἀγνώσιας καὶ τὴς βασιλείαις τοῦ ουράνου καὶ τὴς κατακριδσεξῶς. 

ρχ. ὕει ἡμὰς συνιέναι χαὶ τὰς αλληγοριας τῶν μυστηριῶν καὶ τὰχξ. αισϑητα εἰ 
περ. τῇ τριιετικὴβ ξισιν ἢ] περι τὴς φυσξίος 1 τὴ ἅξου γνούξωθ᾽ χιὰρ δι περι τῆς 

πρακτικὴς ἐννοῶμὲν ξἰ πέρι ϑυμοῦυ ἢ πέρι τῶν εξ αὐτοῦ συμφυρῶν ἡ πέρι ἐπιδϑυμιων 
καὶ τῶν αὐταῖς ἐπακολουϑουντῶν ἢ πέρι τοῦ νὸὺς καὶ τῶν αὐτοῦ κινησξων" ξὶ δὲ 
πέρι. τῶν φυσεῶς ὅει ἡμὰς βλέπειν εἰποτεὲ περι τῶν ταξεῶν (ἀξιωματων») τῶν φυσεῶν 
κοὶ περι τῶν τυιυυτῶν σημαινεξι" δἰ ὧξ περι θεότητος εὔὐτιν αλληγρουμξνον ποσί 
κατὰ δυναμι»ν ἐραυμναν" εἰ δὲ περι τῆς αγιὰς τριαῦος γνωριξει χαὶ τουτὸ «πλως ἢ 
τροπικῶς (κατὰ μετονομασιαν) εἰ. δὲ οὐδὲν τουτῶν ὑρᾶμα εὐτι ψιλὸν ἡ προφητέξιαν 
ψνώριξον. 

ρθκα. καλὸν τὴν τῶν ἀγίῶν γραφῶν συνηϑειαν γιγνωῦχειν χὰ, αὐτὸ τοῦτο 
καϑοσον δυναμεϑς διὰ τεκμήριον παριστάναι. 

θἈβ. καὶ τοῦυτὸ παλιν γιγνωσκῶμεν ὁτὲ οὐ πῶντος ρήματος παραινεσιν ἔχοντος 
καὶ τὸ νοῆτον παραινετίκον οὐὖὲ πώντος φυσικοῦ καὶ τὸ νοῆτον φυσικὸν αλλὰ καὶ τὸ 
σπροτρέπτιχον σημάιϊμθει περι φυσεῶς καὶ τὸ φυσιχον ἔστι προτρεπτίικὸν χὰ τυῦτὸ 
παλιν λεγξι περι τῆς ϑεοτητοῦ. 

9.)γ. τὸ λέγον περι τὴς πυρνειαξ καὶ τὴς μοιχείας Ἱερουσαλὴμ καὶ περι ϑηριῶν 
του τὲ ξηρου καὶ τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πέτεινων καὶ τῶν καϑαρὼν χαν τῶν αχὰ- 
ϑαρτῶν καὶ τῆς ἀνατολὴς τοῦ ἡλίου καὶ τῆς δυσεως τουτῶν τὸ ἀναγνωσμὼ δόκει. 
δηλουν αλλὸ τὸ δὲ νοητὸν αλλὸ τι ἔστι. τὸ γάρ περι τὴς πορνείας ΪἹερους. γνωριξει 
περι τῆς θϑευτητὸς ὅοσκουν προτρέπτικον εἰναὰ! κιὶ τὸ τῶν καϑαρὼν καὶ αἀκεϑαρτῶν 
Φηριίῶν δοχει εἰν φυσικον, εὅτι δὲ ρῃμα παραινεσξεῶς τὸ δὲ τοῦ ἡλιοῦ Ἔστι τυσι- 
χὸν (Ὁ)" καὶ εὗοξε τὸ πρῶτον ρημα εἰναι παραινετικον, τὰ δὲ ὅνο αλλὰ φυσίιχα. 

ρκὸ. λογους αἰσχρῶν προσωπῶν μὴ οἱου περιέχει» μυστηθιι μηδὲ τι πνευματι- 
κὸν ξεν αὐτοῖς ἐπιξητει" αλλ᾽ οἰκονομικῶς ἔνξργξι. ὁ ἅεος ὡς δν βαλάαμ καὶ καιάφαὰ ὧν 
ὁ μὲν περι τη του σῶτηρος γεννησεῶς ὁ δὲ περι του θανάτου αὐτοῦ προειπεν, 

ρκε. ου πρέπει τὸν γνωστικον δινῶν στυγνὸν καὶ [ ἀχαριστον πρὸς τοῦς αὐτῶι 
παραβαλλοντας" τὸ γὰρ εἰναι λυπῆρον ἀνδρὸς ἔστιν οὐκ ἐεπιστάμενου τοὺς τῶν οντῶν (9) 
λογους καὶ τὸ εἰνὰν οὐχ ἱλαρὸν πρὸς τουᾷ αὐτῶι πλησιαξοντας ανῦρος εὖὐτιν οὧὖ 
ϑελοντοῷ παντὰς αὐϑρώπους σωῶϑήναι χαὶ εἰς ἐπιγνώσιν αληϑειας ελϑειν. 

ρχς. αναγχάίον ἐνίοτε ἡμὰς Ὀπυἡπουχρινεσϑαι μηδὲν εἰδέναι διὰ τοῦθ ἡμὰς ξρω- 
τῶντας ἀκχροχσῖαι δὲ οὐχ αξιους οντας" πιστευηι ὃὲ λεγῶν οτι σωματικὸς ὧν οὐκ 
ἔχεις νὸν γνῶσι» ἀκριβὴ τῶν πραγματῶν. 

οκξ. προσεχε σαυτῶι μηποτε δι᾽ αἰτιῶν κερδους ἡ εὐπαϑειὰς ἡ) κενοδυξίας πρού- 
χκαίρου τι λεγηις οὐ πρέπον λεγεσϑαι καὶ εξῶ τὴ ϑειας ελευϑεριας (Ὁ) ἐκβληϑηις ὡς 
ὁ εν τῶι τερῶν περιστερᾶς πωλῶν. 

ρχὴ. τοὺς ἀνευ γνωσξὼς πολεμιξοντὰς οὐκ ἀπὸ τῆς τελειοτητὸς αλλ'͵' απο τὴξ 

αρχὴς δει προσάγειν ] τηι αληϑειαι, τοῖς δὲ νηπιοιρ μὴ τὰ τῶν γνωστικῶν ὈὉπομήηνυσαι. 
μηδὲ τοικυτα βιβλία αὐτοῖς ἐγχειρισαι" οὐ γὰρ ἔχουσιν ἀντιστηναι ολισϑημασι ταυτὴς 
τὴς ϑεώριας αἀχολουϑοις" ὅτα τοῦτο τοῖς ὑπὸ τουτῶν τῶν παϑῶν κατεχομενοις, οὐκ 
δικαιον λογοὺυς τὴς ξιρηνῆς λέγει» αλλὰ πῶς αἀμυνουνται τοὺς πολεμίους οτι οὐχ 
ἐστιν «ποστολὴ ὃν ἡμέραι πολεμοὺ κατὰ τὸν ἐκκχλησιαστην (6001, 8, 8). 

ρκϑ. οὐ ὑπὸ τὰ παϑὴ οντὲρ κάὶ περὶ τῶν λογῶν τῶν τε ἐυσωματῶν καὶ τῶν 
ἀσωμάτων ἐραυνῶντεξ ὁμοῖοι νοσηλευσυσι περὶ τὴῦ υγιξιας ξητουσιν. 

ρλ. γευεσϑαι τῶν υγιεινῶν τὴς γνωσεως ἐγχριδὼν τότε ἡμίις προύηκει, ὑτίεν απὸ 
τῶν ψυχικὸν παϑῶν μὴ σαλευωμεθα. οὐχ ὁ αὐτὸς καιρὸς ξητησεως καὶ εἐξηγησξως, 
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διὸ δει ἡμὰς επιτιμαν τοῖς ἀκαίρως 1 μεταξυ υὑπολαβουσι κατῷ δὲ τοῦ λογον στοῖ- τη 
φουσιν" ἢ γα αἰοετιπκῶν ὅτι τοῦτο 1) ἀντιλυγιστιπκῶών,. 

9λ1α. μήποτε ἀπερισκεπτῶς τὶ ϑεολογησηια μηδὲ τι αὐτὸν (τον θεν») οριξηῖς 
ποτὲ τὲ τῶν τὲ γεγονότων χαὶ τῶν συνθετον οἱ ὕροι. 



δ5ῃ ὙΠ. ἘΒΑΝΕΈΝΒΕΝΟ, 

αὶ, ϑομδοὶ αϑιϑϑλο οοοι) ἕως, Κϑυϑιῦ ΟῬΌΝλαλο κ᾿ βατο -ογα.λα 1, }} οὐο.. 639 
ΜΙ ὡρδλαῖν . αν ον νδϑος. δὺς κϑαδ δὶ δα νοοῖ δὴ τον. θυ 
ἰβαιοίγδοο μκϑὸος μα ῥσοΣ ον ἰδολδυοο Θοιδ λοι ραν ουθο ΔΘ οὐαδινς 
λων ΙΝ. βόϑιο : οδιϑοῖνο, μι λον μα ρϑ χαρολο γαϑοὸς Ναραϑι ἰν ἰμὲ ὠοο ομδς ΜΜο 
. ασθῦο ᾿ϑθλϑο ογο μο) οὐϑῶν ἡ αϑ ΜΑΣ ἰδδιρ Ἀϑ. ἰμρᾶϑο ἰμούδυδον οδοοΐο ΟΡ} 
αἰ αν λοι οΣ τον. [λαλοῦν διδὸν 90] ἰὼν οΣ μον ὁμοῦ οὐ ἰδασνς ᾿ς ἱοο 

κἀκ υδοὐ  α5 ἧς ομοὶ ᾿θθομ Ὁ γὴο ψῖδϑ χαθῶ.» κῶν ΟἹ το [αααδ ΜΠ οἱ οὐδ ςϑ. 
Δ έάδιυῦδα, ὁ Θοὶ, ἔα ακο νι, ΝοιοοΣ [50 ὼς σοὶ ἔμδα ὗϑς,. ϑροι 
εομσοϑανς ςις ἦν οοἹ Μ]. 19.25.9 οἷν. Νοὶγ οοὐ οὐδὸς οιοδοὶ ᾿.οα.9 Ἀυλ ο ᾿ωνι. 

«ϑοιδρου ιϑϑδ) ἰρααϑί ἰϑιόνος οὐλο οἷν. κἱο δ μὰ» 1.5. τως κου δον, 
νοὶ βοῇ Ἀδο “ΚΑ ομο αλο. ἃ ἕλω ἱκ ἈἊ- εἰϑομοξο 98) Ὡ δ 
|ο. οομέα, ἊΣ. ν}}5 τΘΊΟΣ ΟὍο) βοὺϑ ραοθϑ οἰξοςθ κῶνοι ἰδ αροθΣ 
ἰοϑν κϑι Ἀγ. ἰαὼγ ὡς υοιοδοὶ "δόμων μα, οα ἕλῳς μοι εἰς οθ υὰς κρβο αἱ 56}. 

τὐὖς οομο λα ὠϑνς, ἰοῶν ΝᾺ λλοΣ μὼ οον. οὐνο ἴμβας ἰμῶς ἰδιοίο ἰδίκοο ὡὸ ῥμλλθο 
μο τοΐ ᾿ οβαῖν. ὑδδιομ ϑραϑοΣ Ὡς Βαρο δ οδϑ ὧΣ, Πακροὶ μὰ 

ΤΕ ΦΎΡΥΗ Π «οὔλϑ " ο οὐνο ΝυΪνδν οὐ ὁμαϑονο, ν βοοίδο βλλα θοὸν) 
:5 τῶ9} ἴλας οο 15} τὐϑν Ά ἰγοιὶ ἕως καὶ ὼς, οὐ. ὥβαϑο, ον μ᾽ ΟΣ 

9. δὰ. μὴ ὁ τ τ Μιὶ ὑνιδλο .9 κα} ομϑδὰ ὧΣ, δὶ "»»Να 

ἈΞ ϑλο ϑομϑο ἰδυας ϑἱ "ὲ ᾿ς, ννοδαν, Ναὶ τῶν ἈΠ 916, γαλῷ οδι.. ογαυλθιοοὶ, 
ἰλυο λαος Οοςς ἰϑδὰν οὔ μὰ. νϑ. τϑυγαρο . σῦϑσδν οὖνον ἰϑοΐαοο.. δυὶ 

τες μὸ δῦ ς κοΐ «ὐὐγ ρας κῶν οὺνς. ϑσαϑὶ ὐνο δῶο ἰδϑι ρος, ἀν ν μοὶ οον 
εἰοῦδὰΣ ἰδδι οἱγ ἱκθῶν α, ᾺΣ. μῸ ἢ ϑᾶδι, κα ϑλδαυ [Δ οὐ δναθον ἔροονγο ἰονδν Νδυυγγ. μα. δοὶ 
ὁθ βϑέλαβο ἔϑοι δδνο ὑλβαθο [5ο}} οον» βα9 ἰγοὶ δ. «οἷν των μοναὶ εἱ "᾽ »ὲϑ 
Ὡς Η. (λα.99 ἰβια)ο Δυμοδο» λοι μὼ.Σ. δ. ἰδσϑϑο ἰδοθο ο μά. 
ον, α9) οομἱ κο ἰδδι,, ἢ! μβιϑ .α5 Ἄρα ἰδ μαθοΣ 1515. δ οοοο 
ιδὸι Ἄμεδιῖο ἐγκϑ φόῖϑος ὡὸ δαὶ βοοι 1. ὥϑαθοο οἱ 9 ἰοο απο (αν ρο 
εἰδέρθοι. δ. οἱ ᾿τϑυοο δ. ΚΘ Μ΄. ἰνϑϑαθο ἢ ἴξωςϑο ὀΐα. Μὲ ῬΘΞΟΣΟΣ πακαα 

ιοδίωδΝς, ἰοοιο μμξϑον θα 3.) οω :μοὰ. μᾶς. ον ἐβαϑὸς. Βα ράϑο. Μυσοὶ μὲ 

ΚΘ}. ομδοἑ ΡΝδιοοΣ ἰμομο με ἐξλοο βαρ οἱαλια ὡὸ ἰέάϑλιαο :οβαιαθσλο δὸ 
ΕἜἾΘΩΘΕ, ἰδῦδ γ)Σ Δ ΘΝ ροὶ ϑλοο μι. θοὸν ἰΝόλοΣ Νὰ λὰο τ ρμο οἷο. ῥδιζϑο δα ΈῸ 
9} «οἱ» οιοφϑον; ἰδυααρο νοἰο οἰλλιςς 5 Μὲ ᾿ς ὐοδι» κῶν οὐ οοῦνοΣ ἰδ. ον ἔμ 
ΑἹ Ὁδνος ψϑῦθοο ἔδλμςς δ ἰδδιδϑος μαυεδ βωῦ οδνον ξκςς οὐ νοῆν ον δος κῶνοι 
λοοῖς δ τὴ» Πα ἃ 5 αἰ ῳὡῦϑο χορ ας βαλάον τἰδιαῦ ον οι 
ὔϑνο ὁθ᾽ οον ΝᾺ. οἱ βᾶςς ΝᾺ, οἱ τἰθναα Δ. οἱ αὐ δ. οὐ ταγοῦο ᾿ϑϑναν ἄτο 

15 ΟΟ) παν μοδαϑ τοῦθ ς νοι ῥὸ ἐμ ἱδδ.ρο ΠῚ Ῥρϑ οἱ ν»-- :ὥϑμο 
βοο μοι ων ἰαυξοιοσσος, οοον οὶ μΆδιομΣ ἡ ὁμαλοον μα λσοο ἢ}) 

ὁμδοΐν οἱ ὧν δος ομδ ον «Ὁ ἰνεΐ τ οδεγ ὧδ οἱ ομδοΐ Πγ ϑνγο τοδὶ Μ) οϑι υοἱ 

τς ΈΞΕΒΒΒΝΝΝ 



ἘΠΑΘΠΠΙΒ ΡΟΝΤΊΟΠΒ, δὅ1 

ολβ. μνημονευξ τὰ πέντε τὴς δοκιμεσιας εἰδὴ τνὰ ἔχηις ορϑώσαι τοὺς ολιγοψυ- 
χοὺυς καὶ τοῦθ λυπῃι εχλυομενουθ. ἡ δὲ κρυπτὴ ἀρετῃ δια δοκιμαδιας χποκαλυπτεται 
καὶ ἢ ἀμελουμενη δια καταδικὴς μετανερχεται καὶ γιγνεταὶ αἰτιὰ ξωὴς τοῖς αλλοις, 
καὶ εἰ ἡ πρακτιχὴ μέτα τῆς γνωδσδεῶς συνυπάρχει τοὺς αὐτὴν κεκτημένους διδασκει 
ταπεινοφουσυνην. μισεῖ γὰρ τὴν καχιὰν ὁ αὐτὴ πειραν» λαβὼν ἡ δὲ πειρὰ Ἔχγονὺς 
ετι δοκιμασιας, ἡ δὲ δοχιμασια ϑυγατὴρ τῆς ἀπαϑέειας (9) ((σωρ τῆς δὲ δοκιμ. ϑυγατ. 
ῃ απαϑειαὶ. 

ρλγ). οὐ παρα σοὺ τι μανϑάνοντες [ λεγετωσιιν (ει φιλὲ προσαναβηϑι ἀνώτερος 
(μος. 14,10). κισχρον γὰρ σὲ τὴι διδώχηι σου ἀνῶ ἀναβαντα παλιν ὑπὸ τῶν ἀκρυατῶν 
σου κατῶ καταβιβαζεσθϑαι. 

ολὸ. φιλαργυρὸς οὐχ ὁ ἀργυρίον ἔχὼν αλλ ὁ χτασϑαι επιϑυμων" τὸν γὰρ 
οὐκονομὸν λυγίκον μερσιππιὺν οἱ λυγίκοι, ονομαξουσιν. 

θ1ε. τοὺς γερυντας μὲν πειϑὲ τοῦ ϑυμου κατακρατειν τοὺς δὲ νεους τῆς γαστρὸς 
τι τοῖς γέρουσι τί ψυχικα πα πολεέμὲι τοῖς δὲ νεοῖς ὡς ἔπι πλείστον τὰ σωματιχαὰ 
(σαρχιχα)" επιστομιξε του ἐν τοῖς ὦσι δου τῶν εταιρὼν καταλαλουντὰς καὶ μὴ ϑαυ- 
μαξε εἰ πολλοι σὲ ονειδιξουσιν' οὐτὸς γὰρ ἔστιν ὁ τῶν γνιοστιχων παᾶρὰῷ τῶν δαι- 
μονῶν πειρασμὸς οὐ βουλομένῶν τὸν τελείον εἰναι μισοὺυς καὶ κοτοῦυ ἀμοῖρον, 

οῖἃς. [ὺ διὰκ ϑέὲὸν τοὺς ανϑρώπους ϑεραπευῶν καϑ' ησυχιαν τὴν αὐτοῦ ψυχηιϊ 
ιασιν ἐπάγει" τὸ γι φαρμακον ὅπὸ τοῦ γνωστιχου ἐπιβαλλόμενον ποσῶς κατὰ δυνα- 
μιν τὸν ἕταιρον κυτοῦ {ται τὴν δὲ αὐτου ψυχὴν ἀναγκαιῶς ολως. 

θλξ. ουὅ πίντα ρημάτις πρὸς κἀληγοριαὰς πεφυχύταὰ πνευματικῶς εξηγησαι αλλ 
τὰ τὴν πυποϑεσιν ὠἰ(ελουντι τοῦτο γὰ0 μὴ] ποιῶν χρόνον πολὺν καταναλώσεις διξξη- 
γουμενος περι του Ιωνὰ πλοιου" βιαξομενος εν τὶ τῶν του πλοίου σκευῶν διεξιων 
πρὺς αλληγυρίαν ἐκλαβειν οὐ μονὺυν οὐχ ὠφέλεις τῦὺς αχροωώμενους κλλα χαὶ κατα- 
γελαστὸος αὐτοῖς γιγνηι. παυτῶν τῶν κχουοντῶν συν πὲρι τῶν τοῦ πλοιου σκευῶν 
γνωριξοντῶν τὲ κίὰ' τὸ ὧν πλανώμενον δια πολλὸν γελῶώτος 1 προιεροντῶν,. 

9λη. ἀνασειϑὲ τοὺς μοναχοὺς σοι παιριβαλλοντας ἐν δκάστον περι τῶν ειδων 
τῆς ϑεοσεβειας καὶ τῆς ἐνάρετον πολιτείας σοι διαλέγεσθαι, περι δὲ διδαχης της ϑξον 
γνωσεῶς μη" πλὴν εἰ τι Ὁπᾶρχει καὶ περι τουτὸν ποσῶς λέγειν δυνάμενος. 

ρλ1λ8. χαλυφϑήητὼ ἀπὸ τῶν νεῶν και νηπιῶν ὁ ὑψηλὸς περι τὴς χρισεως λόγος 
τ ραδις ρυγυμιν γεν} τι οὐκ αὐνιαῦι υδυνκο ψυχὴξ λυγικὴρ ἐχδιχησιν δεχο- 

μένης τῇ» ἀγνωσιῶν, 

ρμ. δἰ ὁ γιὸς Πκυλὸς ὑπωπιαξεν αὐτοῦ τὸ σώμα καὶ ἐδουλαγωγησε μὴ ἀμέλει 

συ τῆς αναιστροφὴς ὅσοι εν τὴι ξωι στε ονειδισαι τη» ἀπαϑειαν καταταπεινουντα 
ἐν σώματι χνυποτιοίτῶι μὴ μέριμνα πέρι βρώματος ἢ ἐνδυμᾶτος αλλὰ μνημονευσον 
| βεδδαδομ του γεϑϑαιου λευιτοῦ ὧς. ὑποδεξαμενος τὴν κιβωτὸν του ϑέου ἐγένετο 
πλουσίοᾷ Ὁ πένητος καὶ ευδοξος εξ αδοξον. 

ὁμα. κατήγορος πικρὸς του γνωστικου ἡ συνειδησις καὶ οὐδὲν αὐτὴν λαϑθέειν 
δυνάται τὰ τῆς καρδίας κρυπτὰ εἰδυιαν. 

ομβ. ἔννθξὶ μήποτε οιὴι ὁτὲ μια παντῶν τῶν ψεγονοτῶν αἰτιὰς αλλὰ πολλαὶ καὶ 
κατὰ μέτρον τῆς τὠὐκστροίης τινος καὶ αὐται κυτῶι ἀπυχαλυπτονται" σία, γὰρ αὐ ἀγεαι 
δυνάμεις πολλὰς ἐπιστανται αἰτίας αλλ οὐ τὰς ἀρχιχὰς μονῶν τοὶ Χι, γνώστας. 

Θμγ}. ἕξι πᾶσι προτιίσις ἡ γενυρ ἔχει χατηγορουμενον ἢ εἰδοὸφ ἢ διαφορῶν ἢ ἰδιὸν 
ἡ συμβεβηκὸς ἡ τὸ εκ τουτῶν συγκείμενον οὐδὲν δὲ ἐπι τῆς ἀγιχὸ τριάδος τῶν εἰρη- 
μενῶν εὔτι λάβει» [ σιώπηι προσκυνεισϑὼ τὸ ἀρρητον. ἢ) 

ομδ, πειρασμὸς τὸν γνωστικον ἔστιν οιησις ψευδὴς ἐν νὸι ὈπὙπαρχουσὰι πραγ- 
ματος οντὸς μὲν ὡς Οὐχ οντὸς τοῦ δὲ οὐχ οντὸς ὡς ντὸρ, τὸν δὲ ὄντος αλλ' οὐχ 
ὡς ἔστι ἡ ἣν νομιξομένου, 

με. ἀμαρτικ τοῦ γνωστιχον εστι γνῶσις ψευδὴς τῶν πραγματῶν ἢ τῶν αὐτῶν 

Ἢ, 80 (Γ᾽ τἰομεῖρμο Τοχὶ 85. τιϊβνεγβί, Ὑ οσίθβ οἵ. Βοογϑξ. Ἰι. 620 Α. 
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δδ9 Ὅ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ἐφϑῆνϑαρος οἱ [μα τ ἰδδιςς ν ἰδδιρὼως ἐμ "δος ἰδ λον ὁμαο ἰξοδοϑλο ᾽οοι οἱ 
Ὅρα [μα ϑῖ» ρομδνος καθ οσλο {μλθ αν οἰδον ἀθο αν} οἱ τοῦ μιὶ κω ΕΘ 
εκῶνοι φομδυΐν οκαθὸι, φαας ςς μϑὰ  ᾧ ἰδσα ἰμυγο ἰρϑου ϑνμλο ιν 
οἷ ἰμαγ ον, οὐοδ ὶ αν α σον πιο ἰναλθο ΝΟ, Ια ϑοο ΠΝ α δρο 

ΤΥ ΤΕΥ ὦ Ὡς ἰδακον ΘΟΙΝ ΝΞ ὥσθ ἢ τῷ τὲ ΒΝ Κομ ονοι (οἱ 
ἰωων οιιοοδαλιο, νου ἰνϑδν ὧν δον τς αὶ ᾿ς ΝΣ ἰοιδαν οὐ 
Ὁ αν ὁ ρομδ γνοὺς. κ23. τοι μ}ο .ἰϑμοὸ κβος μαϑὸ ,κ9 υἱὲ ἰθρρα 
ΒκομΝ, κο αμοο. κ5 αὐ [κροα ἰςοἱ ὧν 6. "Ὁ, βου. οογοδνο ἰρπα. 
εἰο ΙΒ5. ,(ἱνοῖς Ἄλλος )9) ἰααν μἱ αὐ σαν, τοιονδὶ ἑῶιον ασλονΣ ΡῈ 
δεΐο τόμαθυ γα μύοϊπο μὰς. τϑὴα. ἐμοὶ δ  αδοδιν. μοὶ ον μ᾿ βαρ 

᾿λογαϑιο ἰοῦ σας βξαν γαθαν, βαο βῥλᾳινκλϑυ βόδαδον οἱ ᾿ς οὐδ ἰμο δέμας κο᾽ 
τοδον βκυδμο 1ϑι νοὶ ἐς ὅθι. ἐδ ἰιωϑοὶ ἰκς ΟἹ ὁ οὐ ἰαμς ΜΆνμθ ρὸν ἰδ ονς ἰοοι τοὶ 

Θιμςς δὴ μδνοο ἴοοι ἱγ θος ἰμῥαλο [λα λους οὐΐ μοον ἰοῦ. ἰλασι ἡ ὡον ἱδϑι ρας 
οὐ ἃ ΝοὶΣ ϑοϊ οἱ άβαθο . ἰκαλς ὧΣ ἰ ὥοβνο ΟΠ ααλαυυξβοο 
ἰοῦ κῶνον μὰ ὸ ὥὗὐϑϑοΣ σι τιοομδο μι ϑνο ἰομδδν οὐ ἰδδύμνος οδσδι σον, 
ρον αρκο .βϑοϑ θα ϑομδνδ.ς (λυ) ὔϑμϑοι; ἰῤϑιαν ἰθο ον «ἰδοδο 
ιϑοῖν. βοῶ μθείων ᾿Ξ ὡς βοδιορ ἔμαϑλ ἱκοῦο ἦν. ἰοον μοὶ ὡϑαμοο 
τάχ δ 9 ΝΟ εἰϑοββαιροςς, κα οοἱ αὐ ὐὗόδΝοοΣ μισοῦν. 

τ᾽ ϑ δοῦν ἰδρα» (5.15 ἰοῦ μοὶ θα μροδ. ΠῚ «νοῦ. ὁ Ιωβϑιϑο ., οεδιλοδϑον, 

ἰλομ}} ὧν ἰἴϑο μον ἰδοὺ δρ Ν αὶ ΜΝ μοΣ μοι) ἐκααθμοο ἰθοὶ ὁμδα 
δ ως μ85. .ο [ἰονονς μν9 ΟΝ. δας ὅς κϑ ᾿θοββο ἰδβαὺγ [λαιοῦ 
νΑδιου, [3 οὐ : ἰοοι ἐμοὶ χὰ. Ἀφ διε μαϑῦδνο ᾿ς. ΔΘ ΝΣ [79 ἰοδὰν κου. 9 
᾿αα ᾿ς (ϑοβνοο. φγοανον κοὐ νασ οἱν ἀϑι: οϑνοἹ κυ διου. ὥϑαϑο,οΣ βιθῦνοοο 
αᾶας ») Καθ όδις Νλααὺ [ωγ. Ὅλ. 580 εκῶοι λλο ρῶν μοι ἰδ οροϑν οἱ 
ἰκοῤδοδο ἰοὶςς ἐΝΆ.θν ἐὸν ἰϑαα δὶ ζῶν οἱ ὡς δαὶ οδϑον ἰοιδαν Οὐ ἰΐονυ λα βανϑγο 

τοῦ δ οι ον ἢ} πομυορπδδ ,γοοὶ (50. ὁ βου δ. μο ἃ. τλϑο ἰδ κοῦλϑ ἐθ᾽ ομϑοὶ κοὐ τ ορθο; ἰβαϑιο μον θμα. ἰαλνος μὸν δι» ἡ μα 
ϑ οἱ. ἰοῦ μον οὐ ἰδοιαθο  .ο. ἰδαδυ ἰδδιιῳν τοι λοδς, -ογαλιθο : ἰδαυανὶ 
»" ἘΝ Μο κυ θα, ὦ Κοοι [9 .ἰδωμαυο ἰδέλομο ἐμαϑοῦ θιροδν., δος ἡμαν,, 

ἐϑρδα γθ οξ θὲ μοῆλοο 



ΕΠΑΘΙΙΟΒ ΡΟΝΊΤΙΟΟΒ, δῦϑ 

νοημάτων γενυώμεν ὑπὸ πεϑουῦ οὐτινόσουν ἢ δια τὸ μὴ δι᾽ αὐτὸ τὸ χαλὸν ἡμας 
εραυναν περι. τῶν οντῶν (--- πραγματων). 

ομς. τεύσαρας ἀρέταρ καὶ τὰς ϑεώριας αὐτῶν παρὰ τοῦ δικαίου Γρηγόριον 
μεμαϑηχάμεν εἰναι, φρονησιν καὶ ανδρειχαν σωφροσυνὴν καὶ διχαιοσυνὴν, καὶ φρονη- 
σεῶς μὲν ξργὺν ξλεγὲν ειθὰὶ τὸ ϑεῶρειν τὰς νοξρας καὶ αγιας δυνάμεις διχα τῶν 
λογων" τουτοὺς γὰρ τὕὉπὸ τὴς Ϊ σοφιως δηλουσϑαι παραδεδωκεν, ἀνδρείας δὲ τὸ ἐγκαρ- 
τερεῖν τοῖς αληϑέεσι καὶ πολεμουμένον καὶ μὴ ἐμβατευειν εἰς τὰ μὴ οντὰ. τὸ δὲ παρὰ 
του πρώτου γεωργου δέχεσθαι σπερματα χαὶ ἀπωϑεισϑαι τὸν ἐπισπορεὰ τῆς δωφρο- 
συνὴς ἰδιοὸν ἀπεκρινάτο εἰναι. δικαιοσύνης δὲ παλὶν τὸ κατ᾽ αξιαν εκαστου λογὸν 
ἀποδιδόναι τὰ μὲν σκοτεινῶς «παγγελλουσαν τὰ δὲ δι' αἰνιγματων σημαινουσαν τινὰ 
δὲ καὶ φανερουσαν πρὸς ὠφέλειαν τῶν ππλουστέρων. 

ομξ. τῆς αληϑειας ὁ στυλὸς καππαδοχὴς Βασιλειος τὴν μὲν ἀπ’ ἀνϑρώπῶν φησιν 
ἐπισυμβαινουσαν γνῶσιν προσεχὴς μελέτῃ ͵ καὶ γυμνασια κρεισσω ποιξι τὴν δὲ εκ 
ἥεου χαριτοὸς εἐγγιγνόμενην δικαιοσυνὴ καὶ αοργησια καὶ ελεξος" τὴν μὲν προτεξραν 
δυνάτον καὶ τοὺς ἐμπάϑεις υποδεξασϑαι τὴς δὲ δευτερας οἱ. απαϑεις μόνοι ξισι. δεκτιποι 
υν χα πάρ τὸν καιρὸν τῇς προσεξυχηρ τὸ οὐάξιον (γξεγγορ τοῦ νοῦ περίλαμπον αὐτοὺς 
θεώρουσι. 

θμη. τῶν «Ἱιγυπτιῶν ὁ ἀγιος φωστηρ ““ϑανασίιος τὴν τραπεζαν φησι μωυσὴς ει 
εἰς τὸ βορρειον μέρος στηαι προστασσεται γιγνωσκετώσαν οὐ γνώστικοι τι α πνεῶν 
ἐεὖτι κατ᾽ αὐτῶν Κίιι. παντὸς πειρίισο γενναις πυπομενετῶθομν ἈΘΙ μεται προϑυμιαὰς 

τους προσιοντας τρειετσαν. 

οιϑ.ι ἔλεγεν ὁ τῆς Θμυιτων  ἐκλλησιας αἀγγέελος Σεραπιῶν οτι ὁ νοῦς μὲν 
πεπώκως πνευματικὴν γνῶσιν τελείῶς κυθαιρεταν ἀγαπὴ δὲ τὰ φλεγμαινοντὰ μορια 
του ὕυμου ϑεέραπευει. πονηρας δὲ ἐπιϑυμιαφς ἐπιρρεουσας ἱστησιν ἐγχρατεια, 

θν. τοὺς περὶ προνοιας χαὶ κρισεὼῶς κατὰ ὅσαυτον ἀεὶ γυμναξε λογοὺυς φησιν ὁ 

μέγας καὶ γνωστικὸς διδασκαλος Φιδυμὸς καὶ τουτῶν τὰς υλὰς δια μνημὴς φερειν 
πειρασϑητι" ἀπαντες γὰρ ὄχεδοὸν ἐν τούτοις προσπταιουσι" καὶ τους μὲν περι κριδξεως 
λογουξ εν τὴι διαφοραι τῶν δωματῶν καὶ κατὰ τὸν κοῦμον ξυρηδεις τοὺς δὲ πέρι 
προνοιας εν τοῖς τούποιδ᾽ τοις απὸ καΐκες καὶ ἀὠψγνώσιοας ἐπὶ τὴν αρξτ" ἢ ἔπι τὴν 

γνῶσιν ἡμᾶς ἐπαναγουσιυν. 

ρνα. σκοπὸρ τὴς μὲν πραχτιχῆς τὸν νοῦν ἀποκαϑαριξειν καὶ τῶν ] παϑῶν οὐ 
δεκτικὸν καϑίσταναι, τὴς δὲ φυσιολογίας τὴν αληϑειαν ἀποφηναν τὴν εν τοῖς πρα7- 
μασιν κρυπτὴν" τὸ δὲ ἀποστησαι τινὰ τὸν νοῦν παντῶν τῶν γηινων καὶ πρὸς τὴν 
χεφαλαιωδῃ ἀπαντῶν ἐπανάγειν γνῶσιν χαρίσμα ἔστι τὴς ϑέου οψξεωςρ. σπευδὲ (πει- 
ρασϑητι Ὁ) τὴν εἰκονὰ σου μεταναπλαττειν καϑ' ομοιωσιν του ἀρχετυπου καὶ μὴ ἀμελει 
του κερδους σου ἐν τοῖς σοι συμβαινουσιν ολοὶις ἐμποριξομένος. 

Αὐμαπάϊαπκοπ ἡ, Καὶ 65. ἃ. ὙΥ 185, τι ΟΠ πζοπ, ΓΒ] .-ἴδίοτ, ΚΙ, Ν. Ε΄, Βαπὰ 18,1. { 
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554 Ὅ, ἘΚΑΝΚΕΝΒΕΚΕ, 

θυ ῖθίδ Δ. 145 18. [0]. 1585"... 101} μῃᾷ αααῖ, 17107 ᾧ 94"... 105", 

ἴδ" νῶν. Βαλοοο "κῶς δος, Μὲ νὼ δ μος. ἰἰαύμο ΟΣ οὔδον Θοὶ 

ἐο ΔΑΣΘΣ τοὶ κοδοὶγ Βασι ἰδκαο ἰμλο μα λοῦ τ βο αὐ» 615. ἰγεδαν, 

Ὅλον ῥαθι,. ἰδλδθον ἰγβϑς δ [Ιαβιν ἰδιροίδια τοῦ, μα. μυϊπο ἐμαὶ, μϑν 

153. }}9 φρο μϑαϑ νοἱ Ομ βακα ναα δ, κοὐ ραθ 915. νϑῶδ. ὰϑὶ μροΐδα 

τοϑαοδι, έγοοῦ ἰϑμαθ βαϑλ . ϑομοὶ ς 90 βηοςϑον οδᾶϑυ ρεροὺς ϑαδυ δὼ, 

οϑο Ὁ» βαϑὴὺ σεβορϑο δι βα95) φυλαῷ ἑαυ αὐὸ Ἀδ. ΑΝ ΘΕ ομνο 

ϑθν εἰγἰα) "αν. 9 θῶ θα, ἰμρδον ἰδέμαλο «σα μα6.9) 

ιϑοΐλϑι οοὺς, ἡμοο ὁ Ἀυπιθς, α9 .ἡΐγ μόδα αὐ : βαδϑν ομαϑιοὲ νας 
βαλροο.. [Δα δ» μα δαὶ ϑϑῶς κ᾽ Οἱ ἸΑϑϑοο “Ὁ «ἐρροὶ κου, αν ἐ5 1.5 

ὁμαδο. ἰξα λα, ον» [15 ἴδον» ᾿ϑλθο, βου ᾿ϑνο Μ| μυΐο οϑα 9) ϑανοο νδοι5 
154 ϑομοσσ Ναὶ μον ΝΟΔΣ Η μον. βοὸ «σα δι ον καλὸ μυρο. 

ἤον ϑῶυο εϑομϑξο ῥὸ κῶν ἀ9 " τ Τὶ ἰοῦ «οἱ ᾿ιρδαςςς ν5 υλθοο 

οϑϑρο μὔδαθ ουδοο. κϑομοῦῦαθ μιϑνλλαῖοο τοῦ ὡκῶο σΟΣ ᾿ὐϑ)οῦ» ἠδ 

5} 1585 τιϑογδόσο λυ [ο. βαοδο μαα λο τῶ τ αὐνέλοςς, ϑσυαςι, . [αν 

αϑοο εἰξοαα Σ. Ἂς νϑδμο βομ μῶϑς ρον υουσοΣ νοὶ Κϑοῦ τϑ .βονα. 
Ὁ ΘΕ, ὑογοδνδ. οἱ ΜΙ οἷν. ομορθϑν βόας ρκωΐ; οὐ αἱ ΠῚ. ϑομϑο ον ἰμο 
οἰδοσς νο ἘΝ ϑαλ ἰδδνος, δο) [5ο 7 τ υσιάσι οἱ νὰ. Μὲ τϑδο σας [5 ὡὧ. ῥϑμβο οοὶ 

ἰξέϑοιρῦ ἱρὰ, δῶ ὡς διῖ7ο ᾿ς οὐρανοὺς. δα ο μ} οἱ, ὧδο μα ϑ: τΝιδοὶ 

1 τρλλλδν δος ἰββοο 9] κῦδος, μὲ. ΔΙ μὸ Κλ} οὶ 99. ἰκϑοι., ἰδϑακο ἐδ 

ων ᾶϑὺ καθ κλοὶ . ρῶς, δος ον. μος, οὐ Μ] ἐνλαῦο; βοαῖς. μος». 

Ἐλμαδαθοο. αϑδλοὶ, «(ϑοΐν ον ῥόδα ἰγαςς 9. βοὴ «ἰοὐν} ἰξϑαν . ἰδδϑιολοο ἰνδυροο 
λῶν. γον ϑιλουοιος βολα σθον Π"γ . μῦς ὃν ἰδοῦν ομϑον μαλαδον ἰβλθ . φια 
ἰνα,, ἰοο . ἔμαθα ΑΘ ΡΟΪΘΣ ἰὐσλλοο μάθῦοο καλὸ νομ5 το ΜΓ. θα» 

ἰοιδα Ῥεο ϑοὶ ἴθ βὸῦ ααθοδης ψϑοοῦις ἰμὰς ὅδ ξς 16 χροὶ, ἰδυαδ αἱ 

ἌΣ ἰεθαϑο βόδι» ἰδϑν μακ5. Μ[ο μὲ ϑδνοιο βαλοο μὲ ἰμϑϑ. μὲ» δ 
“λιὰ ῳφθαθο ἰδδο 55. ὠαδο 5 ᾿λν νοΐ νὼ Βαλαθὼ, νΑΞ αι 

154. οὐ ἰδαθο οἱ ἴσαδν ἰπονεθ υσθ , 1915 νοἱ Μμίμμο ὑδϑο. ἰδ) οὶ βαὺν 4 
ΘΩΞ δία ϑδρο ὅθ μμοὸ, νι δροίο δαῤωγ . μο) οἱ νοῶ. οἷ ὡ 

τὐϑιο ἀδλϑιο [7 βου ὐ ὅς, ολμοοια ᾿ς οἱ ὐ. ολαϑο.5 δὰ δ ἀϑίίο 

«ΟΣ «ἰοδν τὰς ἰδϑαοδο μος φϑαον. δὺ ἰοῦ ἴϑρὸ εἰο . εν τ. κϑϑδ 
᾿ϑοῦλϑ δύο ἰοῖδν Ῥαϑῦ. υὡμαν, «Αοδμο) το Ἀν. ἀδολο ὑο;Σ μμὸ 
ὉΝ προ ὦ, σατο Θοοὶ, μ᾿ οδαλιο  Βαδὸς, οὐδ ὁ μμο ΔΔΙ 1 οιαθιϑβνο 

»ν... 



ΕΠΑΘΉΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟΤΙΒ. δῦδ 

Βιεϊθίδ αἰ Δα ς, 14578 [0]. 153)... 1010} ηῃᾷ ἀἀά!ς, 11101 [0]. 94--108Ὁ, 

προτρεπτικος, 

ΖΊιοτι ξωρώκις σὲ τι. εἰς ξῶην πορευεσϑωι ϑέλεις χαὶ σοι δεδοκται μετιέναι τὴν κς 08 
οὅον ἣν ὁ χυρίορ δεδιδαχε στενὴν οὐσῶν καὶ τεϑλιμμενην καὶ ἐπίπονον προηιρήημια 
συμβουλευειν σοι καϑῶς παρ᾽ ἔμοῦυ ξξητήσας ὁπῶς ἀρξηι καὶ τινι σκοπῶι. ϑεμέελιον 
της μετανοιας θήσεις «πὸ τὴς πραχτικης. σκαπτε βαῦνε θεὸ ϑεμελια τὴς τῶν σὼν 
πονῶν οἰκοδομης Ι ἐν τὴι γνι τὴς ψυχὴς σου σπεῷ ἔπι πετρχῷ σοφῶς κατὰ τὴν ἐντολὴν 143" 
τοῦ χυριου σου καὶ μη φοβου" λογιξου τὸ πρῶτον τὰς τοῦ πυργου δαπανᾶς χαὶ 
ουτῶς εἐπιβαλλε" καταμανϑανε ἐν τῶι πολέμων τῶι χάταὰ σὺυ παραταττομενῶι καὶ 
ιδὲ τὸν ἀγωνὰ σου ἔπι τινί, βλεπὲ εἰς τὴν φυσι» δου πῶς ασϑενὴη καὶ εἰς τῇ» 
πολιτείαν σου πῶς μεγιλῃ καὶ (βιο)ὴ τὸν στείρανον σου πῶς ἐνδοξος" ιδὲ την παρὲμ- 
βολην τὴν σοι παρεκτεινομενη» ἀντι Φυλισταιῶν ἡ λέγιων τῶν δαιμονῶν, (ντι Γολιαϑ' 
ὁ ἀρχῶν τοῦ κούμου ὁ ἐξουσιαξων τοῦ ἀαξρος ἀντέπιϑι ϑαρσαλεὼρ εκ τὴς παραταξεως 
πρὺς αὐτου ὡς υἱὸς σαι τὰ οσφυξ περιεξωόμενος, χαὶ ητοιμασμενος, ἐνδεδυμένος 
ϑώρακχα τῆς δικαιοσυνὴς καὶ ἐπὶ κεφαλὴς φερῶν πεφικεφαλαιαν τῆς σωτηριας καὶ 
κρατῶν σφενδονὴν τὴς νηστειὰς καὶ λιϑὸν τὴς προσευχὴ εν χξιρι της πιστεως καὶ 
τὸ ὁνομὰ τὸῦυ κυρίου ἐνδυναμώσει σὲ κατα τῶν ἔἐχϑρὼων σου. νικησας δὲ μὴ ἑπαιρου 
Ι ὠμὰ μὴ σοι, εις χειραὰς αὐτῶν παραδοόοϑέντι ἐμπαιξωσι" ἀναισχυντοι οἱ δαιμονὲς καὶ χτὰ 
πολλακιο ἡττηθέντες του πολέμου ου παυονται" μαϑὲ δὲ τουτὸ ἀπὸ τῶν παλων του 
κυρίου σου" μαλὰ δολιαι καὶ ποικίλαι αἱ μεϑοδειαι αὐτῶν, φαινοντὰν εν ενυπνίοιο 
εἰδωλα συντιθέντες, σοφιξονται πλᾶναν, χατατοξευοντεο ἐν ἀποκρύφοις ἀμῶμον 
(ψ θ8, 9) οὐ βλεπομενοι, καὶ μετασχηματιξομενοι εἰς ἀγγέλους φῶτὸος [1] (Ὁ. 11, 14). 
ἐπιμελουντι σου στε σὲ ἀπολεσαι, φειδονται σου οἱ αἀνελξημονες, ἐπι ψευδει πέποι- 
ϑέεναι σὲ ποιουσι. τις δυναται ἐκφυγέειν αὐτοὺς εἰ μὴ ὁ τῶι χτιστηι αὐτου προυσιρευγῶν; 
ἐῷ ὧὲ καν σοι πεποιϑοτι, νικὰν δῶσει ἐν τῶι σῶι ἀγῶνι. συμβουλεύω σοι ἀγάπητε 
ἐναὰ τῶι τὲ κοσμῶι ἀποταξαμενος καὶ τὴν σου ψυχὴν προς τὰς ἐπιϑυμιας αὐτου νεκρω- 
σας καὶ τῆς ἐνοχλησεῶς αὐτου ἀπαλλαχϑειδ, φιλοτιμεισϑαι δὲ τοις ἀγγελοις σπευδων 
καὶ ἐν τας μετα τὴν ἀνχαστασι» ἀναστροφαις ξην ἐπιϑυμὼῶν ουτῶςρ τρεχηις ὡς κατα- 
ληψόμενος" μὴ δῶις ὑπνὸν σοις ομμᾶσιν 1 μηδὲ ἐπινυσταξηιρ σοις βλεφάροις (ργον. ὕ, 4) τς, 
εῶὼρ ἡμέρας τοῦ ϑανώτου σου, ἀλλὰ χαμνὲ εἰς αἰῶνα χαὶ ξησεις εἰς τους αἰῶνας. 
παωριστὰ τὴν ψυχὴν συυ ϑυσιαν ξωσαν καὶ ἀγνὴν καὶ δέχτῃν τῶι ϑεῶι ευαρεστουσαν " 
βαλε χάλινον τῆς ἡσυχις ἐπι πασι τοῖς μέλεσι. σου, ἐν λαλιαι τῆς γλωσσὴης σου εν 
οψει. τῶν οφϑαλμὼν σου εν περιπάτησει τῶν ποῦων σοὺ ινὰ μὴ τὴν ταξιν τὴς κτισεως 
του κυρίου σου εἰς τουναντιον μεταβαληιθ" ισϑι δὲ γαληνος καὶ εἰρηνικὸς καὶ πραὺς 
καὶ ἡσυχὸος ὅτε εν τῶι καλῶι σου σχήματι ἀφορμῃ» ὅοξης τῶι κυριῶν σου γενεσϑπι 

καὶ ἐρεϑιξειν πολλοὺς εἰς τὸ μιμεισϑαι σε τινὰ οἱ ὈὉπερηφανοι τὴι οψει σου συντρι- 
βωνται. ξειπε ἐνώπιον ϑέου διαπαντὸς" ἐγὼ γὴ καὶ σποδὸς καὶ σκωληξ οὐχ ἀνϑρωπος. 
περικαϑάρμα κούμου, παντῶν περιψημα. λογιξου δαυτον παρα αλλοὺυς ὡς ξχτρωμα 
ατέλερ, κυνα νεκρὸν χαὶ ψυλλὸν εξουδενουμδνον" αἴτει ἕλεὺς ὡῷ ἢ πορνὴ δακρυσον ττὴ 
πικρῶς ὡς Κηφα, ξητησον ψωμιδια ὄμικρὰα ὧς ἡ συροφοινικισσα, εἰπε ἀπὸ παδης τὴς 
καρδιας σου ὡς “Ἰαυιδ' δοι κυριδ ἡμᾶρτον καὶ ἡνομησα, βαπτιόον δακρυοῖς τὴν 
στρωμνὴν σου ἐν ταῖς νυξι" στεναξον καὶ πενϑηῆδον πασηι ὥραι ὡς αὑτος, μελετα εν 
τοις ψαλμοῖς αὐτου νυχτὸς καὶ ἡμέρας ακορεστως" αὐτοῖ σε πᾶντὰ διδασκουσι"ν»" 
εν δὲ πολεμὸς δαιμονῶν γενήται ἐνώντιον δου ξιπε ὃν ἱκεόιαὶ πρὸς ϑεϑον" δικασον 
κύυριξ τοὺς αδικουνταᾷ μὲ πολεμήσον τοὺς πολεμουντας μὲ (ψ 84, 1), εξεγερϑητι κύριε 
καὶ διασχορπισϑητωσαν οἱ εχϑροι σου (Ναπι, 10, 50), μὴ παραδῶωις κύριε ἀπὸ τὴς 

τὸ Ἐ 

Βι 

πὍηα 



δῦ Ἢ, ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕΟ, 

ιϑομϑο νϑ) δ. οοῦν. ἰδυαϑ αἱ ϑο. αὐοηήἱν βοο. μαυσϑο βὲ ἰκαθδνον λλο σα ο 

Νμ . αὐ Νολοο μμου οθθδϑο ῷ θαυ οἱ ἀδϑο. βαθη νοὶ υὐοῦρον .μοίο 

τό δὶς Θαῤο ΗΘ ον, ὩΝδο, υὐοὶ Κγο ραν μμοους, δ ϑίο ϑυδιοοῖς 
᾿βιδον ἰδθρέβολθ φῶς. βϑϑο βυοῦ σρβθον καϑὶο οι, βοονᾶοο ὅκου ᾿ϑρο ἃ 5 ἄβυρον, 

το 95 ἰὼν ἰοβν" ἰδοῦ βαϑο ο ὡσαθὶς, υθαδ μϑξολο [κκο} ωοαΐο εἰο. Δ ορ» 

»Σνς ἔροο οἰο Ὡ5}.} εν ΘΕ. 9. ϑοιροαϑο }} ἰο ἐν ΔΘ ὦ ὑαλϑὶ δὶ μοὶ 

Βαλαμβϑ ραν ο δὰθ νας Αι }}} γον ὐ οὐ. ὅενι ἔχον ὦ ΓΟ. οὶ! Μ᾿ ̓ πμο 

δ ἀ ἀοδαὶ ἐγ5} ἀν δὼ ἑν ραο Νϑο ϑοὶ Νιῤο ᾧ «ἰμδοο ϑραθ, 
ΝΑΝ 5 ΟἹ] »ὶο ϑοὶ. ϑν αϑλο ὡς με "᾽ν ἄβρος. μοὶ «9 

155 ᾽ ΟΘ᾽. εθημςς οὐ τὸ ας, Πο Κρϑος, ὩΝΝ μ» ρος ϑομο μμὸ ᾿ρ»αδὼϑῷ ἘΥῚἢ 

ϑὐροδο μους ϑ μοι, μοϑν ὡς. Μμΐο Ομ ᾿ς ᾿ϑϑὶ 9 μοϑιαἱ "γ᾿ μοὶ μος 

γα ἐμδ ο μαθ δον ως μο6. Ἰπϑῷϑϑ "5 ὼς χ55. μὸ Δ ἢ 

ΠΈΨΙΣ) μῳς κν ο ΟΝΑΘΙ, 9οὶ μγ λομἱ τ ναὸ Ῥδϑο ἐῶν ομ5 

εἰκῥοϑ φῶς Αμαλο ϑομϑ» λροῦαθ οἰλος δ βιοὺς φάϑαῦ ῥο δραθο μαθν δδαυοὶ ομ5} 

ἡ, βοδ» ΑΞ ὡὰαϑ υ βίο "γ. . δ Κ ψϑλος9 μῶν ϑς Ἀκοῦ 

μοὶ γϑ. οἡνϑδορθν νου δι Θορῥο . μθσϑοο οἱ καθ αϑο Μ᾿. μα. »οἱ γέμϑας 
εοο, δὴ; να, ὦ ἀρῶ μμβὸ πα ὡς ϑαϑα ἰοῖν μῥαῶς σα ἰοδν Δ ὶ 

155} ς γαδο 5. «ἢ κοὐ ρο Σ θα τοῦ ἱοδλλθο οθα ὥνοας 

αϑὶ,, οἱασι  ἀ5. βοιαύις, τοϑίο :} 566 μα δος γ ρμο. τοί λθϑ δ 

μιᾶϑ ελϑι} 3ο. "' θῶ ὦ ΝΟΘΣ νυ διε, βοαῖς, ἰδμιόν ἰθαα. δὸ 
301 μ΄, ομϑοὸ αϑὶ Ναϑοι γ . ορβ ἰββαὰ {1} 901 οιδοας ἐ5 ἐρϑοῦ .ριαϑέδν δοῦ 

ὁ ϑι ρα ΓΝ μμο εἰμὴ, φάθ ϑ ὑυ 5)Ὸ ΝῊ νοὶ ὡοαυ βμμο «ομῦ ῥαωυνΐ 

«ον» θα ὧλ. μῶϑ ἐωλο, Νσα οἷ σα ᾿ορνιίσοο βίαν, οὐ.» 

δα. ὅθ ὐαοξϑίο ὠορδῦ ὦ5. δι θο, νιον {ἰν Μ᾽ φὰς 9 ρρμῶο ᾿αϑῆο 

"μμο ΡᾺς απ ἰδ ρος 9.8) ὐὐαθνο ϑομμαο δ βολὶς 
155. “τ αϑὴ ἰΝϑὴ ἰδϑαυυ, βοῦν βα, ὁ ο αο βοομμο ὁ ὅκα ἢ. ἀδ5ι4} 

Ποὺ ἡ ἰοοιὶ ομο {Γ΄ . γῶν. μὲ εθο μθοῦ ὥϑι ἐς ΟΝ διε9 αὶ δέοι. ρροο. μὲ ϑὶν 

«9 ὧὐὸ ονομθ ὡς δὶ μῥοο ἰμί ἡ, Ῥραοοο τἰμθα. ὁ δ ν᾽. νϑολῶς 
υἱοῦ ο ἰας 5 κϑβλδϑΣ ἰοδὰν οἰαθσυμοο οὐ οθαλραῦ υδϑ ας, ϑοοίο ονλοῦν 

νοιαδος, ἰδωΐο. οὐδδαυυῦ» ῥα. γῶν δύο βου... οὐβαιας 6 μα 

διὸ ὐδο τον οοὶ νοἱ ᾿ϑομθ ὦ μι μκυαβὺ ᾿ϑαλῖρο ἰομῥῦο 50, 

«λῶν ἰασῶος, 30}. Μγ. οὐἱ ἰκϑϑλ τὐ Μ΄. ϑομθδων ἰονδνν οἱ αλλαυυξδο ὁ μβϑϑα 
᾿5) μγν  ῥλο μν Βαρθὸνς, »ρβο να ϑαδυλο ὅδ ΘΟ ον ΒΟ ἰοῦ) ομοῦ, ὡς, 

τεεῖβι ας, ΓΝ Ἄρα μμὸ »͵ ΔΩ Πο Δ υἱ τον! ΝΟ μο οὐ 5 ἰοιδν Ῥεῶ 

οἷς μοίο. Ἀομβο ᾿αϑορν μο ον. χθαλθ ϑόροο ἀρο Ὅθο9. υυσρῥῦ το. ΗΣ 
ῥραδῦς. γορβδνι . μκοο ρος νὴ. Ῥλθλο μδὰϑ οἶος τὸς μ.9 ὑμσϑμ δῦ υῶς οα5.49} 

δ, ον δὸὶ. Ὁ μὸ τὔϑυθο οι. Ν5,ο ἀρὸ ἰϑοῦνς 5.4) ἥβλο 

τως 

»πππ β 



ἘΠΑΟΠΙΠΒ ΡΟΝΤΙΟΌΞΒ. δὺγ 

ἐπιϑυμιας μον ἀμαρτώλωι κτλ (ψ 139,9), χλινον κυριεὲ τὸ οὐς σου καὶ εισακουσὸν 
μου οτε πτῶχος καὶ πενὴ εἰμι ἐγὼ (ψ Βῦ, 1). εαν δὲ ἡττηϑῶσι δὸς δοξων τῶι λυτρω- 
σαᾶντι 6ὲ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ εἰπε' ἐκυχλῶσαν μὲ ὡδει μελισσαι κτῷ (ψ 117, 151.)..} καὶ νὰ τοῦδ 
μὴ τὸν λογον μακρυνῶ ξρευνὰ σπουδαιῶς καὶ δτοιμαξε βελὴ εἰς παντὰς πολέμους καὶ 
λαβὲ φαρμακα εἰς πιισὰρ οὗυνας αὶ ἡρτυχεὲ τὸ πνευμῖς καὶ ὠποτεϑεικε ὅον ἐν τοῖς 
ψαλμοις τῶν ϑειὼν γραφῶν. καὶ εν τὰ τὴᾷ φυδεῶς παϑὴ δοι πολεμῶσιν τνπειῖνε 
ὡς ἢ χήρα τὸν ϑέον τὸν παντων χριτὴ» λέγων" ἐκδικησον μὲ ἀπὸ τοῦ ἀντιδικουν μὸν 
(16. 18,5) χαὶ ξαν μὴ ταχυνὴι σὲ λυτρῶσαι μὴ διστασον χαὶ ξαν υ πόλεμος κατὰ σου 
χρονιξηι μὴ εγκακει αλλιε νοξὶ ὁτὲ τοῦυτὸ συμφέρον σοι. προσεχξ ᾿νὰ μὴ πονηρὸς δὲ 
ἁγορυβηι καὶ λογιόμοις ἀ«πογνοιας σὲ διαταρασσηι. ξαν ὡμαρτηις παλιν καὶ πεδηις 
αναστηϑι, εαν ἀποϑανηις ἀναξῶπυρει, ἐὰν ἀπολῶληις ευρεθϑητι, εν πλανηϑηις μετα- 
ὄτρεφου, εἰπὲ πρὸς τὸν ἀαντιδικον σου" μὴ ξπιχαιρξ μοι ἔἐχϑρος μου οτει πεπτῶκα παλιν 
ἀναστήσομαι ὅιοτι ξαὰν χαϑισῶ εν τῶι σχοτεῖὶ κυρίος φῶτιξι μοι (ΠΟ Ια, 7, 5) τι οὐχ 
Ι εἰς αἰῶνα μήνιει καὶ ΟΥ̓Χ εἰς τελὸς οργισϑήσεται (ψ 102,9), ξιρηχδ γὰρ ὁ κυριὸς" 
οὐχ ἐγκαταλειψῶ σὲ ουδὲ ὈὙπεροψομαι σὲ (08, 1,5) καὶ ἔχομὲν πεποιϑοτως λέγειν" 
κυρίος ἔμοι βοηϑὸος οὐ φοβηϑησομαι τὶ ποιησει μοι ἀνϑρωπος (ψ 1170). εὦν δὲ τὴν 
ψυχὴν σου παραχαλεσηις χαὶ τὴν διανοιὼν σοῦ τουτοιρ ἐπεέγειρηι χαὶ ἀπὸ τὸν 
πτώματος σου ἀναύτηις φυλαττου ᾿νὰ μὴ παλιν πεδηι' σπερ γὰρ πολλοῖι οἱ τρόποι 
τὴς μετανοίας ἣν τὴν ψυχὴν σου ἀνεστησας καὶ ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν σου μετεστρεψω 
ουτῶς πολλαι αἱ μηχαάναι δι’ ὧν σὲ Ὁποσχελιξει ὁ σατανας᾽ φροντιξε μὴ ποτὲ δὲ δι' 
ἐπαινῶν κλέπτηι μὴ δὲ ἔἐπαιρηι εν τοις οφϑαῖλμοις σον ὥστε υὑπερηρανευξιν ΟΕ ἐπὶ 
τοις καλοις σου ὡς τὸν φαριθαιον αλλ κόοπτε σαυτὸν ὧς ὁ τελωνὴς καὶ τύπτε τὸ 
στηϑος σου ὡς ξκεινος λέγων" ὁ ϑέος ἰλασϑῆτι μοι τῶν ἀμαρτώλωι (1,0. 18, 13), ὁ 
ὥξοςρ ατρες μοι τὰ οφειληματις μου, χυριε ἀαγνισον μὲ ἀπὸ τὴ ἀνομίας μου τι μεγαλη, 
ὁ πλαστὴς μου ελξηδον τὴν ἀσϑενειαν μου, ὁ κτιστὴς μου φειδου [ μοῦ ὁ κυριοςρ μοῦ το" 
αὐ χειρὲς σὺυ ἐν δμὸὶ εχάμον χαὶ μὲ ἑποιηδσαν μὴ εἐγκαταλειπε μὲ ἀπολλυσϑαι, 
ὁ κύριος ὁ πλάσας μὲ εν μητραι σκοτεινὴν καὶ ἐξαγαγὼν μὲ εἰς φῶς τὴι αὐτου χρηστο- 
τῆτι, εξαγε μὲ εκ σχότου τῶν μισητῶν εἰς τὸ φῶς τῆς γνωσεῶς σου" οτι εξηλθὸν εχ τοῦ 
κοῦμον μὴ πάλιν ἐν ταῖς πραγματείαις αὐτὸν δεϑειην. οτεέ ἠρνησάμὴην τὰς αὐτου 
ἐπιϑυμιὰς μη παλιν μιανθειην αὐτῶι, ὁτὲ ἀπεστρεψα τὸ προσῶπον μου ἀπ᾿ αὐτοῦ μὴ 
παλιν βλεψαιμι εἰς κὐτον" κυριξε δειξον μοι τὴν οὗον σου τὴς ξῶης καὶ οδηγησον μὲ 
εν ταῖς ευϑεικις σου τριβοιφ᾽ κυριξ σὲ ἡγαπησα ὑπὲρ παντὰ πλουτὸν καὶ διὰ τουτὸ 
καταλελοιπ τὸν οἰκο μὸν, αἀφηχὰ τὴν κληρονομίαν μου χατερρονησα τὴ τῶν 
φιλῶν μου ἀγαπὴς καὶ παντὰ ἀποβεβληκα καὶ ἐπιϑυμῶ πρὸς σὲ ελϑειν, καὶ αἱ ἀμαρ- 
τιαι μου ἐπέπεσον ἔπ᾿ ὃμὲ χαι ὑπεσχελισαν μὲ, ἐπανέστησαν μὸν λησται ἀπὸ τὴς ἕνε- 
ὅρας αὐτῶν καὶ μου ἐχράτησαν " ὀρϑουνται ἐπ᾿ ἐμὲ αἰ εἐπιϑυμιαι ὧς κυματα, κυριε μὴ 
ἄφες μὲ ἀλλὰ πέμψον ἀπὸ του υὑψους καὶ ρυδον μὲ καὶ ξλχυσον μὲ καὶ ανοασπασον 155 
μὲ ἐκ ϑαλασσὴης τῶν ἀμιρτηματῶν. μέγα οφειλημὰ μυριῶν ταλαντῶν οψειλῶ καὶ οὐδὲν 
εῶς αρτι ανταποδεδωκα" μακροϑυμῆσον ἐπὶ ὅμοι καὶ ἀποδωσῶ σοι" οὐκ κρνησομαι 
τὴν ἀγαπὴν σου οτι ἐπλασας μὲ «πὸ γὴ8 καὶ ἐπεϑήκας ἐπ᾿ ἐμὲ χειρὰ καὶ φυλασδεις 
μὲ. --- εν τουτοιξ μελετᾳ κίροι προδευχὴξ δου καὶ αναβιβαξε ἐπὶ τὴν καρδίαν σου 
τὴν χοηστοτητὰα καὶ την ευσπλαγχνίαν του ϑεου διαπαντὸς τὴν τὲ ποινὴν καὶ τὴν εἰς 
δε ἰδιαν καὶ τη αὐτου ἀγάπην κινηϑητι ἕως του εξαφϑηναν ἐν’ ὅσοι τὸ πυρ τὴς φιλιὰς καὶ 
μνημονξυε τὰς ουνας καὶ τὰς ἀμαρτιαβ τὰς ποιχιλας τῶν ἀμαρτῶλων ἀνϑρωπῶν καὶ 
πρὸς αὐτῶν λυπηϑητι ὡς σοι ἡμαρτηκοτῶν καὶ αἰτει ἀφεσιν ἀπὸ τὴς ϑέου ελεημοσυνὴς 
ὕΎπεξεῷ αὐτῶν μὴ δὲ μιῦει αὐτου τννὸ μὴ αφομοιώϑημς τοῖς δαιμοσιν τοις εἰχονὰ θέεξου 

μισουδι. μηδὲ παλιν Ὁπερηφανευσον λογισάμενος σαυτὸν τι παρὰ τοῦς αλλους οτι 

οὐκ αϑῶος ἐνώπιον ϑέου) παρ ζῶν οὐδὲ δικαίουται πα γεννητὸς γυναίχος ουδὲ τςς"ῇ} 
οἰσϑα τι σοι ἐπ᾿ εσχάτωι συμβησεται. μνημόνευε τὰς ἀμαρτιὰς σου καὶ οὗυνου καὶ 
εγγιξε ἐν τηι ἀγάπην (ὃ μέτα τ. οφειληματῶν) ὅου πρὸς τὸν κυριον ὡς μᾶρια καὶ εἰπὲ 
αὐτῶι ἀἰριεναι σοι τὰς ἀμαρτιαὰρ σου καὶ σὲ εἰσώκουσει. καὶ ει ὁ κακὸς σὲ εἰς απο- 

γνῶσιν καθιστηδσι μνημόονευξὲ τὸν τελῶνῃ» χαὶ τὴν πορνὴν οἱῷ ὁ κυριοῷ ἀφῆκεν χαὶ 
πεέποιϑὲ ἐπ᾿ κυτῶι χιι πιότευε καὶ ξησεις -- 
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ἵνε 



δῦ Ὑ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΈΠΟ, 

. αῷ ομκϑ Ῥιοῶς ομ ϑγο 5 ἐγμοὺς, [κϑὺ ΐν των Νὴ δ τβαρλμο 
ον ὦ ὁ Ααϑ ἰδ». 5. μα ἰγρλον. ιϑομβαδον ἐμοῦ τ β Θϑδοο -τρϑο 
ϑμβοοχοθ ῥθαα . [ον (υϑο θ᾽ γερὸς, οὸςς ββαλοον μοὶ «οἱ βιϑοὶ. μρολο λμωλος 

τρον εν μα. δ δδιο ἰμαν Νώ μι. μκθο, οἷν. ἸΘΡῸΣ ἔμβον οἷο. δον σις δα λαφρὸνο 
μὰ μές ΕἸ ἰμρας ἰξϑον οὖν γϑ. Ἀγ μ5 [ο.Ναῖορ. ἐν γα) ὡσο 
ΚΣ ΚἹ Θ.9ι Θὲ .λαέμοο ϑῆλαν. ἰοομο τ αὐ δ λοι ἰμλῶ ομο ἰααι οἱ τϑιαυθεν 
ως ἐ ἰθδα, : οοδοὶ, δὶ ϑϑιμοο ἰϑομαθν οἰδο (59,0. βοὺν ἐὸ αἰ 915 
ὉΘΙ5 ΤΡΆμοΣ, βορδνςς ον ομΣ ομ ὯΔ. Ὅλος Ὁ αἰ ὔὅέἔλϑο φοιμοδο 
« μοθναθον (8) ἰϑᾶδιονς, Ὡροδος, 159. μι (οἱ μιϑῶ ΒΒ} ομ ὡς ο ςκ Κ᾽ ἱμὰς 
οὐ» ἐδις δδ βιπιὰ γ»οοΣ Β οὐδομλας οι, Πμ5 βορος. ομαθῦ «αὐ δ δ ὼ5 

150" 7 ἰοομο : ,οοΐλαθο αὐξλαϑον, κόϊο ὦ ὦ μ ϑϑμέϑος μαϑϑνάλαϑου ᾿βοῦρο οομβὶ οομ5 
ἕλας 90). δυο, δαὶ μο Ὡϑὁορβο μὸν νὸς δ ψεολαλθο »οἱ Η᾽ βου 5 
εἰδιδϑολον ομυσοοὺ «οἰ νιϑι λάθος, μὲ νῦν. λαθὸς, ο΄ οὐὡς ὍΘ οθοο σβὸ 
τῷ ὦ κἰο ἐϑοῦ τς ἰ Μὲ. Θοδοροι ᾿ς ψᾶϑ. ἊΣ. ϑροοὶν σαα νὸς Ὅμοο ως, καἰ 
Δ ρο ΟΝΝμο. ὠομδλοσο,, οὐ 16.» ΔΔονς 53») οοὺν. 5.1}. κς 9. βάν 9 
ἰλϑὺ κοον ἰκῥοου; ὠομθαδ .}} ϑοὶο γδς Ὅκοο Κλλλο ς5) ἰμὼ ων αἱ «οο ἰοΐδν 
κϑς Ἀ Οἰμομβ!! σομδνδι. μμοοὶν »αἰ Ιαλο ᾿ϑοβλο «οἱ [κϑοἹ λας μῶλϑ 
ἡ δροο μαιϑὼ βῥκαθο (βαρβν, ἰϑομν οἷν ᾿γ} ν Θρο ἔμϑου βοῦν μυὶ εϑομλαλαθ 

τϑῦὴ ας ζϑο μδο οὐοηλαδι, ἰλαλα ἰοομ εἰδάντος, οὐ μοῶ ΟἰΝὰ δος βμβορο . βαθολο πω; 
ἰδοὶ οἷος ἐῶν μῸ εκ ὧδ, ἰδα.9 ὥδυδ μο 356,55]. ἰοομ «(ἰαῦΣ ς5 οδιύυ μὸ 
τοῦνδϑ ἰδιοο ἰδαο ἰδέα (β) ἕθοο νι υπς ἰἰασιϑλο ᾿ρϑαν, ὁ δ νος 
ΝΟ ἰδ δα. Ἀκὼϑ ἰοοῖν ΟΝ Ν ἰοομ, Ὑοοο . μικ9) ἰοοι, νἔραεοοο θα 
ν5 ἰμαο εφλος, μοοὶ ,5λὸ ορβανς {| ϑοιο εἰοῖδα») ὁμοῦ νγὉ μβοδλΐο . δι 
. Θλρῶδιν 9 159 ᾿.9) 5 δ" γϑῶς, ἰὸς ἰοομ ἱ οὖς. Νὴ ἰμὼο ἐνῷ ρϑο 
φν)0 ἰβιαϑο εἰδροις ὅν ἰξδο ΑΞ. ὼ αὐομον, δ λϑμον οοὶ οἱ. οἹαϑὺν ἰβοο 
ἔκ βθον μίδοςς. , (5..1. ἰοοιο ομαϑων ϑρ δο απβπμς μὸν δ. }αὰθ μὰν 

το αν θοὸν δον μεοο ἰδνϑοαδ. θόλος ο ἐς έϑοσο ῥϑηδοο ὑπ λΆ ΒΟΟΣ »'Νδωοο 
᾿μαθδον μος θαι, μοβοδαοο οδάλαϑοῦ βοβρογο βϑουν (4}}} ἐξοξμομο ἐπ ανανδαυ (μχο 
ΝΣ ἰμμονς. ...19,) πος μος, ΠῚ ΨΕΡΝ ἰμϑϑ ὼς. . 45. ο.5 
ΙΒω δ. Ἀμοῦν μοαϑου ποῦ ιν ὑσϑορο ἰκθ σον, μων ἰδοῦν. δ δ. αρϑλον,. 
᾿ς οὐρα οὖοὶ ν᾽ οὐἰλαρνο, τρῶο ομδα δ ὁ οῦοςς κοδλοο ομ5 ἰμαὸ βοθλϑο δ (5. 
Ὁ Μ ρος ὦ] Ἀοῳν. ΚΜ δμνιις ΟΕ ΘΟ ΨΥ ὧθ ᾿ϑϑα49 νος 
γλ9: ϑοαὺ ραν ἡδϑο. οΐβ [σθιροῦ Ῥρβο σὰς γϑῦς ἐαϑ ὃς, μέσας 
ββοςς μὲ ἔρως ἐγ μαϑῦ μὲ μοὶ. δὶ κω, σοὶ Ῥβο έϑοος,, Ναὶ μν.μμκ5 ἐγ. 

157“ ὐϑϑωοῦ ἰδίας, δο δὲ οι! Νλο μϑονς οὐδ μιϑο} . λ αϑῶν δ, μ᾽ ΙῶρὺΤὶ! δὰ 5 
βαϑο υὐὐὐδοί καὶ ᾿ς, ἰμα μον ομδν ἐϑὶ Ὡδθἢ! μὲ θὰ ᾿νοῦ ἰδϑαυ 
ϑμο ψογελαν, ς οιοὶς, ἀδοοὶ μοβ. ὥς κ᾽ Δ 5 γμα βου οἷος αρθιρα [6] 

ϑὩ:- 



ΓῚ 

Βυλαμιυ5 ῬΟΝΤΙΟῦΒ, δ89 

παλιν του αὐτοῦ παραινετικος, 

οισϑαι αδελφε οτι ὃς ὧν ἕητηι οὗον μακρὰν μετιεναι τὸ πρῶτον αὐτὸν δοκιμαξει 
καὶ τοτὲ προδκολλαται οἷς ξευρίσκει. μεθ΄ ὧν ὁμοῦ πορευεσϑαι βουλεται, τνὰ μὴ ποτὲ 
ἀπὸ τῆς συνοδίας ἀπυλειπὼν εν τὴν ὁὗωι ξημιωται" ουτῶς καὶ ὧἱ δεδοχται μετελϑειν 
τὴν τῆς δικαιοσυνὴς εἰς αὐτου ὈὉποστασιν βλεπετῶ καὶ κατὰ τὴν ] δυνᾶμιν αὐτοῦ 
αἰρεισίω αἀναστροφην αὐτο, προσηχουσαν. αἰρετώτερον παϑενῶς ἀρχεσϑαι καὶ ᾿ισχυρῶς 
ἐπιτελεῦαι καὶ ἀπὸ μιλρῶν πρὸς μέγαλα προχῦπτειν χαὰὶ μὴ προεξλομενον τεξλειον 
ἀναστροφὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐπ' εὔχατῶι ἀποστηναι αὐτῆς ἢ ἔραάτουντος τὴν συνηϑειαν δι᾽ 
ἀνθρώπους αὐτοῦ τὸν πόονὸν μάταιον γενεσϑαι. καὶ γαρ ἔκξινοι οἱ οδοιπορουντες εἰ 
απὸ τὴς πρώτὴῆς ἡμέρας αὐτοὺς κυπιχσουσι καὶ τὴν πορειαν ξἐπειγουσι πολλαᾷ ἡμέρας 
ασϑενουσι, καὶ παυονται" εἰ δὲ κατ᾿ ολιγον ἀρχονται πορευόμενοι ξῶς του ειωϑεναι 
ἐν αὐτῶν ἐπ᾿ εὐχατῶι καὶ πολὺ πορευόμενοι οὐκ ξκλειπουσιν. ουτῶς καὶ ος ἂν ξήτηι 
τοις τῆς αρξέτης πόνοις ξπιβαλλεὶιν κατ᾽ ολιγον αὐτὸν γυμναξετῶ εὡς ἂν πρὸρ τὴν 
τελειότητα ελϑηι. μὴ σὲ διαταρασσοντῶν αἱ. πολλαι, τρίβοι αἰ οἱ πρῶτοι ἡμῶν πατερες 
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Ἔτρεχον ὧν αἰ ἀναστροφαι αλληλῶν διαφερουσιν ὡὄτὲ ἐν πάσαιβ φιλοτιμεισϑαι [ ξηλουν- τ565} 
τὸς σὺυ τὴν αἀνιστροφην συγχυτὸν εἰναι" αλλὰ κατὰ την σου ασϑενειων αἰρου σοι 
μιὰν καὶ αὐτὴν περιπάτει καὶ ξησεις᾽ ελξημῶν γα ὁ κυριος σου καὶ ὅὲ δέχεται οὐ 
χατὰ τοὺς πόνους σὺν αλλ κατὰ τὴν προαίρεσιν σου οὔπερ τὴν προσφορῶν τὴς 
πενιχραθ. ἕν αναβαινηι σοι λογισμὸς προσϑειναι τοῖς πόνοι σου μη καταταχυνε 
αλλὰα μακοοϑυμησον" καὶ ξεν ὁ λογιόμος ἐν σοι ἐμμξνηιν καὶ σὲ δποτρυνὴν ἐπδχτεινεσθαι 
τῶι μειξονι γιγνωσχε οτι κερδος ἐστι χαὶ τελεσον αὐτὸ πεπουιϑοτῶς διοτι ϑεου ἐστιν" 
εὰῷν ὃε ἀπαξ ἡ δι σοι ἀναβίινη καὶ μήκετι. λογιξου οτε τοῦ δατανὰα εατι δολιῶς δὲ 
ἐμποδισαι ξητουντοφ" οὐτῶς καὶ ἐπὶ παντῶν τῶν λογισμῶν καϑῶὼς περι αὐτῶν εἰιρήται 
τοῖς πατρασι" ὧν τας διακρισεις οὐ πεποιηχαμὲν, ὁ ἂν ταύτηι τηι πολιτειαι προσεγγιξων 
δει ειναν πανουργος καὶ ἀπλους, σοίρος χαὶ μῶρος, δολιοὸς καὶ ἀμώμοςρ, πρῶτος | εἰ 
τα καλα, τελευταῖος εἰς τὰ χακα. μὲν δοίοι φυλαττεσϑαι εν τὴν πολιτειαν ἡμῶν καὶ 
μὴ πλανησωσιν ἡμὰς οἱ δαίμονες, ὦμὲν αἀκαποι μὴ λογίξομενοι κακὰ περι τῶν εταίρων 
ἡμῶν καὶ μὴ μνησικακῶμεν τῶι πλήσιον, ὑπὲρ πᾶν πραυτητὰαὰ προαιρου, αὐτῇ (9) απο- 
δειξις καὶ ϑέμελιον ἐν παδι τοι. ἀγαϑῦοις σον. ἡ προσκυνησις δου εὅτῶ καμπτομενὴ 
καὶ ὁ λόγος σου ταπεινος στε δὲ γενεῦϑαι ἀγάπητον παρὰ τε ϑεὼι καὶ ἀνϑρωποις καὶ 
τὸ πνευμὰ του ὕϑευου ἐν σον ξνοικησει" καὶ αὐτὸς ἐν τὴι ἀγάπην αὐτου ερχεται καὶ 
μόνην παρὰ σοι ποιησει χαὶ καταλυσει εν σοι καὶ αὐυλισϑησεται καὶ οψει αὐτὸν ξαν 
ἢ καρδια σου ηι καϑαρα, καὶ σπερει εν ὅθι τὸ ἀγωῦον σπέρμα τὴς τῶν αὐτοῦ ποιη- 

ματῶν νοησεῶς καὶ τὴ ἐπὶ τὴι μεγαλωσυνὴι αὐτου εκστασεῶς εἰ (ασχοληϑηδηι περι) 
μελησει σοι του ἐκβάλειν εκ τὴς ψυχῆς σου τὴν υλὴν τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ τὰς ακαν- 
ὅας καὶ τριβολους τῶν κακῶν εὕων. οὁμοιος γὰρ ἀμαρτῶλος τὴς τὲ ψυχὴς αὐτοῦ 
ἐπιμελουμενος, καὶ μετανοῶν δκευεξι αχαϑαρσιας πληρεὶ καὶ μεμολυσμενῶι ὁ νιπτε- 
ται καὶ παϑαρισϑὲεν  ἀποστιλβει,), καὶ ανϑρακε ἀκχοτεινῶν καὶ ψυχρῶν απὸ συναφὴς 
πυρος ϑερμοτητα τὲ καὶ φῶς κεκτημενῶι σκευεσι χουσου καὶ ἀργυρίου χατιουμένοις 
καὶ, αποσμηχομενοισ" σώματι ὧἱ ψυχὴ ἐμφυσουτῶν, ψέχρῶι ξωοποιουμένωι, τποὸ- 
λώλοτι ὁ ευρηται, προβατῶι πλανώμενωι ος μεταυστρείρεται, νοσηλευοντι. ὁ ὑγιαίνει, 
πτῶχῶι ος πλουτιξεξι, ϑλιβομένωι ος χαιρει, πειναξοντι ος χορταξεται, εἰκονι βασιλεῶς 
ῃ ανακαινιξεται, οἴκων ξρημῶν ει ον ὁ βασιλεὺς εισελϑων ἐγχαταλυει καὶ αὐτὸν 
κατορϑοι. φιλει ουὐν τὴν μετανοιαν ειἰσαγὲ τὸν τραχήλον σοι) εἰῷ τὸν ξυγον αὐτῆς, 
καταλλαττε τὸν κυριον σου δι᾿ ἀποστροφὴς ἀπὸ τῶν καχὼν εἰ τὰ καλὰ, ἑτοιμῶς 
καταλλαγηϑι ξἕῶς ὁ χρόνος παρεστηῖλξ ξίορ τὴ ψυχῆς σου ἐξουσιαξεις, ποιξι οτι δυναμιν 

ἔχεις καὶ μέτα παντὸ λογιξου σαυτὸν δουλον αργὸν οτι οὐκ ἔχεις ἀποδουναι τι καϑῶς 
οφειλεις" εἰπὲ πρὸς τὴν ψυχὴν σου μισϑωτὴς εἰμὶ εἰς τι ὀκνῶ τὴν ξργάσιων μου 
ἀποτελεσαι; κλήητὸς εἰμι διατι υὑποστελλομαι ἀπὸ τῆς τῶν ἑταιρῶν μου συνοδιας:; 
μεγαλωι οφειληματι, ἔνοχος ξιμι ξῶξ ποτὲ αὐτὸ ἀποδωσωξ ἡ πορεία μοῦ μάκρα ποτὲ 
αποτελεῦω τὴν οδὸν μου καὶ ποῦα ξφοδια εἰς αὐτὴν ἀρχέσει; 0 κυρίος μοῦ μετ᾽ ἐμὲ 

ΤΤΝ 

1 «6"" 



δ00 Ν. ΕΕΒΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

τῶ βὰν ΒΟδς δλα οὐ» ῥραροβθ μὲ ξϑθϑοο :ὐδιυα.ἷν ἐμοα, μὲ το αν. (τὰς 
εἰμ μἱο κμοο γθ ερλνας  θο κδϑ ρπ ϑαυὶ μ(ο φϑίμϑλο ὐρϑ,, υϑονὶ μ͵ο 
«οὶ δ μο :ομαϑιαλϑοο οὐἱα οἷν λαὸ εϑϑιξβαϑο οὐ τπς . Νδοὶ μ]9 θὰ θοῦ 
τας γϑϑι μονο μὰ. μρκ9 κα, δὴ μκϑὺ βοο τόμ Ναϑὴ δγοδ αὶ; 
"3.55; βαϑ. ϑομος ας ρθανον βαϑς τὰς ας, ροίο. οι νοι Ὁ} 

157 ἢ ϑηερα ὧο μαλδον (569. ΟἷΝΑΟΝΚ τοῦς Καθ. .,5595) μα9 ᾿οαῷ ᾿ζϑαυρο μα 
κτϑο -Ἡμοὰς κϑοίαθβ σμομβοῦ βαοςν ϑομὰθ απο ἰϑαλῶ οὐ; Βαϑ οἶμῳθ 
ϑϑο.5. ΗΘ ἡμῶῶς, Μ᾿ Φροθοο οἰδαν, θοο οὐνο ἰμοαν νϑο ρον ὗν ον Ὁ} 
ΡηΘ τεβὲ υἰδυγοιθ οὐῦν Βα9 εϑομσρδνα ροσ σα» Βα 9. «ον  ϑόῖο οὐδλως ὁ 
βιας.. οδλαϑ μοὶ κῶνον εἶθ. ϑομι 5 οϑοσβοοος Πρ ἀϑο τ λ ΟἰπαϑοΣ Ἰ αιδοὶ οὐδ 
ἐμὲ β΄ θῶ ὃος ΜῈ ριο κοι φίωμαν, μ᾽ Θ Μΐμδν βαθος ἰδυγαβιι, δὲ δὰ. 
Ῥϑαλ ὶ Ῥίον βὸ Μὲ. ομγϑδι δύβθοο υβάκαῦο δυμοῦ ψλαν οὔνο ἵν Οβακαν 
κῦϑ ΟΜ Μμο οδο» σορθ ἑασο  ϑζ!ο γορνλο φπλα ἀλϑοὸς πιῶ 5 ψαϑ. 

157" «ἰθϑμ. [8]... λον, οὐνοΣ.. ν5 ἰοου 'ανο. «Ὁ δ) να, αρϑὴ ρα ρος μα 

υ ΠΙ . οὐ τας, ἰνϑσο Νϑ 1] 55. ἰδ ἢ τῶν σίᾶδϑοΣ ζϑᾶα ΒΩ. !οοὶ 
δαϑ υἱοὶ 155ὅ)γο λον τος ἰδαθομβον 1... ὁ ἘΜ δ. μὶο συ μαας 
νὴ μον βρο ϑδιοοὶ . ρρυΐ γχ ρβαϑ (ἰοὺ, {85 ᾿ϑωναδς αἰ τ τοις ΜΙ ἰθσλοον ὦ οἱ 
ν᾿ 9. ἰὕαλομο ϑῶν σὰς, βναλο θοὶ εν ϑ μήλου» κ᾽ οὶ (ἰο. ὡς 
ὉἸυδῦΣ ἰδμνο ἰοῦ Ὁ» οπ δὼ ἢ,» ἰλαδς, φλαιννθο μλολο τἰοδὰν ἰδϑθιαϑο 
οϑι ϑ'ιῤ ὐϑς δ ς θῶ μοὶ :9. ἰδαθομου ἰλολαςς οοτ ἐμ }. ἐμοαϑν ον [10]! 

157} ξϑα εἰῤμαθ ἔμεϑ θοὸν ἰλαν Σ μελθο. Δαυσμο οἷα ἐθ :ϑαοϑ μας. Ἀϑ 
εἰδὼς ἰάλοοο ἰδϑο το γο ἐπι ΐο οἰοιδαν ομάῶαδ δυΐ ἰμυ ἰθιϑ . βαυμν. 
πο ΟΓ ΕὟΤῚ ΝΟ καὶ οἱ μυϑαῤο. ομοὶ λυ» βέθοὺ οἱ γα κθνο 
ψϑο ἰϑυρον ἰθορν, ἰδραλὶς «ας ἄβιρος, βας. Ν9 ΚΘ ῶΣ δῷ νυ δάθο ϑὲο 
νϑϑῦθο λοδα ἢ 9οὶο νὼ, Φλλαθοο... [9155 φΩΣ τϑῦς, ὁο᾽ θα, ἰμογ 
39... (ο. σβο ὁ «θόμϑο) ἴδοις ὡλϑος υϑαδι αϑξϑο βιλαῦν [δ ον αἱ . νκαδιλαιθον., 
οὶ Ὅἄβοι μο9. ,ϑοῶ. θλδὶ "Νὴ ναϑ αλλ ἢ φὰς ἰααρο ἰδ. δὰ» 
νοῦς βλοοῦυ Ἀν μοὶ τ ροῦο «ἴδ οδδαῦϑο τες ἰδδοῦ (ϑοῖν. Διο 

5854 ἰις οὗν. αϑ.. ϑο εἰδονροοῦ ςς νον μροϑ συ ἐομθ Ἀγ γον  «Ῥρϑθοο 

λαυὶν ον. βασρϑαϑλο τἰοιδν κιροο εἰδδωγ [μὴν Ῥφρο το ἐδ ὼς, οὐομα 
μαϑν εϑρὰν ἰδῶ» ομαθ ας ἕο μαοὐ ςὰρ Β μόν βρϑο τας ὁ " »]ο; 
ὥνλαυο  βαδδον βνέϑνθοο ὁ ὦ 9. δια ὡο  ἀ5 «ϑοδς Ὁ Σς »]ο. Θ μμο 
ὅνοθο 1] Ῥροο. οὐνα. Ὡυξο ᾿. «ον Ἐπ δυο. οονον, μιάο ἰΝωθο ἰμῷ οο ὡὸ 
εὐϑαδς δάλολο κρμο. (μο) οἱ γΑΘῈ μι ξ . ϑοῖν. ΚΣ τ δ ϑσομο Κ» »οἱ «οὐ». 
ΦΗΜΙ " Ἄβαος. τὐϑλο ἰοῦ δρῶ. γον } ψὸς «99 μᾶς ορογα δυο. ἰονϑὶ, ἢ 
τΆϑδο [056]. ϑϑιδαϑο κα ἰοὺν ἢ «Ὁ φλϑδῦοΣ [5ο .5}15.0 ζρον οἷν τωωνΐ οἱ αϑοι δ 

158} τ εϑεϑδσο ΤΕΥ Υ ονον. ὁ .290}} ὅλας ποῦ δ κ τϑΌ) -- Ὁ 5 «ἰαῦ 

"“-Ὃ“.ὉὉ 
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ἔπεμψε ξητῶν μὲ ποτὲ πρὸρ αὐτὸν ἀπαντησῶ; τρέχειν ὃὲι μὲ διὰ τι τὸ τῶν επιγειῶν 
βαρος βασταξζω αλυσεσι τῆς χοσμου φιλιὰς πεπηδημένος: οἐ εταιροι μου ψρηγορουσεν 

καγὼω υπνιαξω, οἱ ἑταῖροι μου πολεμουσιν καγῶ ἡττῶμαι, οἱ εταάιρον μου δαχρυουσι 

καγῶ καταγελω, οἱ ἔτ. μου ϑλιβονται καγὼ χαίρω, οἱ ετ. μου σιωπουδσι καγῶ λαλιῶ, 

Οἱ ξτ. μου μελετῶσιν δ᾽ τῶι κυριῶν καὶ ἕν τὶν βασιλεῖ αὐτου καὶ ἐν τὴν δοξαν 

αὐτου καγῶ μελετῶ εν οἱ ὡμολυγήηχὰ ὧς αὐτῶν ἀποχωρήσας. τῶν δὲ εἐπιξητηῖς ὠνα- 

στῆναι καιρῶι νυκτὸς καὶ τὸ σῶμα δου παρὰ δοι βαρυ λογιξου ταδε παντὰ καὶ ἐπαναγὲ 

ἐπὶ τὴν χαρδιαν σου, ποῦοι ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν ἱστανται, ποσοι καμπτονται, ποῦοι 

γονυχλινουσι, πόσοι δακρυουσι, πόσοι. βοῶσιν ἐν στεναγμοιρ, ποσοι στεναξουσιν ἀπὸ 

βαρους του σώματος, πόσοι μεϑυουσιν ἐν ἀγάπη τὴν φυσιν αὐτῶν επιλαϑόμενοι, 

πόσοι ψαλλουσιν τῶι κυρίων ἐν ταῖς καρδιαὶς αὐτῶν καὶ τότε ἢ τουτῶν μελέτὴ πᾶν 

βαρος καὶ παντὰ κάματον σοι χουφισει προσάξεις δὲ τὴν προσευχὴν σπουδαιῶς μετὰ 
πολλου κλαυϑμου. καὶ παλιν μνημόνευε ποῦοι γρηγορουσιν ἐν τοῖς πραγμᾶσιν αὐτῶν, 
ποδοι ἐν ταῖς ὑδοις πορεύονται, ἀροτρίῶντες. ξργαζομενοι τέχναρ, ποιμένες, φυλακεῷ 

καὶ τοῖς γαξοφυλαχίοις προσέχοντες" καὶ δὶ οὗτοι παντὰ τὸν πόνον τοῦτον υπξδρ 

προσχαιθον (υφιστανται) ποσῶι μαλλὸν ἐγὼ ἕνόχὺς εἰμι τῶν κυρίων μου; δστῶς εἰς 

προσευχὴν μὴ ἄρχου μαλακὼς νὰ μὴ πάσιι τὴν προσευχὴν σου ἀτονῶς καὶ μαλακῶς 

καὶ οχνηρῶς διαγηιδ, αλλὰ ὁτὰαν ξστηκηϊῷ σφραγιξε δὲ τῶι σταυρῶι καὶ συνίγε τοὺς 

λογιύμους συυ καὶ μνημόνξυξ καὶ ἐτοιμύσϑητι π{{τ| βλεπε εἰς ον προσευχὴν κι ουτῶξ 

ἀπαρχου" πιεξε τὴ» ψυχὴν δοι" τοῦ χατ᾽ ἀρχὴν Ι τῆς προσευχης δακρυὰ χεὶιν καὶ δὲ 

λυπεισϑαι ᾿νὰ ἡ προσευχὴ σου πᾶσα ὥφελιμὸς γενήται" τῶν μὴ ὥσι λογιόμοι ἐμπο- 

διζοντες σὲ οὐ χρὴ σὲ διαλειψαι ἀνάμεσον παντὸς καϑισματορ, ὁταν δὲ ταραχὴ λογισ- 

μῶν ἀοι ἐπαναστην ὑπὲρ τὴν ψαλμωδιαν προσευχὰς καὶ δάκρυα πληϑυνε" πᾶν οτι ἂν 

πειραξηι ἀποχρουξ εἰτὲ δ ἀντιφωνῶν εἰτὲ δια τινος ἀλλου᾽ συνιξὶ ὁ σοι λέγω. ἕαν 

δὲ παλιν μελέτη (εννοια)ὶ ὠφελιμὸς δὅοι επιπεόηι αὐτὴ δοι ἐχκπληρωσατῶ ἀντι ψαλμῶν 

καὶ μὴ ἀ«ποκρουοῦυ τὴν χαριν του ϑέου τὴν παράδοσιν σου παριστων᾽ προσευχὴ ηἱ 

ΟΥΆ ἔνεστι. μέλετη ὕεου καὶ οψις νοῦς χοπὸς (καματος) ἔστι σαρκος, μὴ χαρηιϊς ἐπὶ 

πληϑει ψαλμῶν καλυμματος ἐπὶ τῆς καρδιας σου κειμενου" αἀγωϑον εἰς λόγος ἐν τῶι 

ἐγγὺς παρὰ χιλίους εν τῶι μακραν. καιρῶι προσξυχὴς ἐ6ϑὲε ἄμεμπτος (ἢ τηλαυγὴη) 

Ι «πλοὺυς νήπιος πωνουργὸς ἔπει τὴν ϑεου δοξαν οψει. ἀποστησον δου παντὰ τεχνα- 

ὅματα καὶ κακοὺς λογισμοὺς καὶ ποίησον σάυτον ὡς ἀπογαλακχτισϑεέντα παρώ τὴν μῆτρι. 

μακαριος εἰ ξαν κατίι σου ισχυνὴ! ὁ πολεμὸς ἐν τῆι προσευχὴν" εἰπὲ τους λόγους σου 

πρόσαγε τὴν ἀντιρρησιν σου, ξητει τὴν ἄρισιν σου, πποχρινου πρὸς τὸν ὠντιδικον 

σου εν θυμῶι εως οὐ νιχαται καὶ ὁ κυρίος σου ὁ ὁρῶν τὸ νηφάλιον σου ποιήδει 

τὴν Ἀριδιν δσὺυ δ» δικαιοσυνη! καὶ τοῦ μισουντος σὲ καταδικασει καὶ οὐχέτι ευρεϑὴη- 

σεται καὶ τὴν αὐσϑενειαν ὅου στηρισει. ξεν δὲ παϑή τρυφῶν (Ὁ) σοι πολεμιξηι ξητει 

τὴν ἀποστροφην αὐτῶν παρὰ τοῦ κυρίου χαὶ ξὰν παλιν λογιόμοι ἀκαϑάρτοι σοι 

ἐπαναστῶσι μὴ συντριβου μονον σὺ μὴ ἐνδῶις αὐτοις μηδὲ πυποδέεχην αὐτοὺς τοπὸν 

ὅους αὐτοῖς ἐν τὴι διανονιαι σον χὶν αὐὑτικις ἀποχωρησουσι καὶ φευξονται ὠσπξῷ 

οδοιπορος ος παραβαλλει στε αὐλιξεσϑαι χαὶ ορϑριξει. φυλάττου ινὰ μὴ [ἡ διωνοιὰ 

σου καιρῶι προσευχῆς οεμβηται εν ματαίοις φροντίσι καὶ ἀντι κλαταλλαγὴς εἰὸ ὀργὴν 

ἐποτρυνήι τοι κριτὴν ὑπὸ σου ὠνειδισμενον " ἐμπροσϑεν κριτῶν φοβὸος καὶ ἐμπροῦϑεν 

ϑεου καταφρονηδιξ: ος ὁπου ἐστηκὲν ΟὈΧ αἰσϑώνετίιι καὶ οτιὸ λδγει οὐ γιγνωσχει πῶς 

οἰξται περι αὐτου ὡς προσευχὴν πρόδάαγει τυφλωττῶν τὸν νοι δια παϑων: ἑστηκὼς 

ἐπι τῶν ποδῶν αὐτου αὐπνος, ἀποστὰς τῶν κοῦμου πραγματῶν, ὑπὸ πολλῶν ὡς 

Ψεκρορ νομιξομενος καὶ τὰ παντὰ ἐπιλαθόμενος, περισπωμενοξς δὲ μελετὴν ὧν οὐκ 

ἔγγυς δὅτι καὶ ουδὲν αὐτὸν ὠφελουντῶν ὧδ ουδὲ ενυπνιὰ συμφέρει τοῖς αὐτὰ ορῶσι 

-- ἐγειρὲ τὴν ψυχὴν σου αλιτὴριε, ὁ κυριος σὸν δοι διαλέγεται μὴ ρεμβον (μετεώ- 

οιξου), οὐ δκλέχτοι χυτοῦ αγγξλοι κυλλουνται σὲ μὴ ϑροειόϑώ, αἱ δαιμονίων ταξεις 

ἐναντίον σου μὴ ραιϑυμει! --- γιγνῶσκε τουνυν αδελφε οτέ ὡς οὐ ἄγγελοι χαιρουσιν 

εφ' ἡμῖν ομοιῶς αὐτοῖς τὸν θέον δοξαξουσι ουτῶς οἱ δαίμονες ϑλιβονται ὀορῶντες 

ἡμᾶς τῆς προσευχῆς ἐπιμελουμενουθ" [ ατε γὰρ αὐτοι τὴν δοξαν ἀπαρνησάμενοι τεχ- 

Αἰμιιναϊππροι ἀ: Κι Θο8, ἃ. ἐν, τὰ δέθδίηροι. ΡΠ Ε.- βίο τ. ΚΙ. Νι Ε, Βαπᾶ 18, .. Τ1 
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δθ9 ἵν. ΡΗΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

Ιω δρνυ ο εϑομιροῦαθ κῶν ϑνλο σοὺ μϑο ἰοιδὰν ἰδωυασι αἱ ὦ ὦ. οδδι ἃ. οἷ»; 
μ" ὦ  μρο. ἰδαλααὶ ὡ ὡς’ ἀϑαϑ, -θυμμοο . ,ϑοβλϑιοοῦς, ἰμδϑοο 
ἰβδαὰῷ ὡς (5) ,ϑ βοῦν ῳλα  μὸ Ὁ κλυϑοὶ το ναϑο :ϑοῖν κυϑϑοδναϑο 
»ἱ αϑᾶσϑν κϑιβο μβαυῦν Ὁ ΚΞΙΘ ««ϑομαδο» λλοραϑιος, (αν ἰϑουεθυ ἰδάσρον 
ΥΌΥΥΤ οἱ οαϑαϑ δ μμε ϑδο, βανϑ ραυςο ἰοδν δδαως ΞΉΌΡΕ 
ὦ τγαθαθ νυ 9οι ῥονἐ οἰκς, οὐ Ναας ἐἰοϑοςς ἰοοιεν μοὶ ος οι ἐν οὐ ᾿ς ἱμμιοο 
ϑδοό τ το α 4.5 ἊΣ. ᾿ϑϑιϑϑουΣ οὐ Ν5Δο) 1999. ἐδ μαθὰ ἐῤο ἰαϑάλϑη ,ϑομ λα 9 

τοδί αν 31} Νὰ λα. πβδνοο ὡς λ5ο ΟΝ μοι. ας» υϑοῖθ ορὸ ἐμά. αϑιϑοο 
νοἱ σις ςϑαρ ἄβονο, ϑϑμβοο μὲς ψαδοῦ ἰοομ κθὸ ἰδ; ΜΝ ὡο ψεραὺν 
δδο ον δ] «ϑῷ λα ἊΣ. ΝῺ ἰοϑιο, θυ φῴϑαον, Σ οοιο οαϑο)» 
ϑαϑο. υϑθλο μον ὡπ νοΝ αι Δ) ἀρ εἰοδαν μάθοι οὐ οοόμ θοα9 
ϑ ματος. μον ἢ Μο . μα} ομοὶ οἱ ..2.0}} «ἰὸν, δες ἔθ ο οἷν. 
Νο ἰμδ μαλαα ἐμὰ) τ αν υγοὶ μαβι δὶ μο. ὦ δαλὸν ἰὼ 5 »οἱ ἰα.9}} δα» 
βκβακῶς ἰμϑγδϑοο Νυβκιθοὶ ἰδοβο σον «.51.9}} «δὰ ολη ὅΝ8ὸ δορὶ ὯΔ 
'δδοοὶ οὐ ιϑθομο «ὠϑϑνϑ σομδᾶν, ως οοομ Ηγ. ρος. ἱρῶν ἔμ ὡ «ϑ οἱ»; 

τεϑῖβ φῦλ μο. εϑοῦνο ἴγϑι ες, .-δοο σαν μα ὡς δὲ μὰ, αν με» 
διοὶ βϑαν» ομβοὶ! Μ΄ «αϑ βὰν" ἢ ἰδοὶ «οὶ ν᾿ ὠϑλοο ὠαυϑὶ ἰλς οὐο ἰδδαὺν . ἐμοδν 
559 -ϑῆςξϑ ἰοσοα ἕλος ἰοον γον λραα. ἰδαϑς ἰϑον "5 : νι οἱ μ μαθοο 
τοίου» "Ὲ ωὐ οὗνοι μαϑα ἢ ραν δ αθοο ἘΚ ἴμοαϑυ ἰδ ϑβο. σθθοα 09} 
«μοὶ! ΜΠ τομῶν. κα Βαρῦϑιο.. αν δ 69} ΗΕ λα ΝΘ οἠμομρμον, 
λα δ ὗν }] 1}. ἰδ. 5.9 ἤῶναα ΝΣ δ ἀο τομδι οὶ δον ὐδοοὶ 
ΚῸὶ ᾿ν ἴα δορὸς νοῦ ὡς ο5) ἰδοι ῶΣ ἰδωκαα ὦ ὠροβνο οἰΝονροο [ίνς, 

τον κῶν οΣ ἔραν ον Θ᾿ 5. μμὸ Ῥτο ῃα. οὶ μα Δ ᾿ μέϑουν ἰκοδι δον ο 
Δ, οδδοὸ δια ὡδο ως ο Ι'ϑαλα ᾧδο ἰοῦ οὐὐοσιλδτν ὠσλοαϑ ὺδθ 
μρϑα {190 Μὸν οἷν μιϑομϑ (καθ ὦ υδαϑὶ ρΑθολ Μ΄. μι ϑαλθν ϑδοζδοιο λνξλο Ὁ ο 
ἰαβ ὦ ϑαα «ΑΞ [6 . ἱμαϑι οθοὶ μμοὸ δα »ροδμϑ, ὠϑλ ϑοοΝνα, βλλαθο 
οδοςς ον μὰ ἰοδὰ» βάϑαδο οἰμραδν ἰθὺ »εἱ Ἰαϑὺ βϑαδν δ λοὸ 
εἰδαλνοδιαιο ἰδ οδ αι ἑομοο μδοοὶ ἰδωδοα ὡΣ ἰδιοδθο υἱοιδα χϑ ἰδαλθοο 
᾿γαθοΣ «ἡ ἰμϑ μμὸ φϑοῦ μὲ») ἰοδοῦνς, . βαρ ϑιὸβοδαο νων ἰμὲ κλ. 
ἰμωὶ ᾿ϑοιδοο 9 ϑροῦ οὐ λα 9. [6 5... 34.5.0 αυας ἰκῶϑ Ομαλο ὁο ϑομθα 

159} καθὸ ςαθομ μν. ἰδοᾶδος, μας ὡβαϑΣ βν ον μαι! [ἰαϑ5. ὧδ ομνμὰ βϑοον 
! αὐἱο μμοὰ. οἷ. μθσυϑ Νυθὺ 5 βΞ εἰδῶν «Νά λθο οόϑυο 
θοομο ἰδ οἰθινν το αι δαὶ μοοο δοὶ ρου ας 
9  αϑς ϑιδλο βαρον Οοδ ων ἐ δὸ Θὲ στ (οὶ [(αλ5α.6. ἐν οἱ ἐμέ τῶ ἢ 
".-οἱ Ια βμδ ὧθ οὶ οἱ . ἰοεον ἰὼ ἈΣ. μϑαθρ δὲ τοῖς. θα μι ὁ 
ἈΣ ὡὔοϑ μ (οο ας ρος μας, αν μοϑ ὑδὼν μον οὐροί!. 
Β κοῖς φοςς κολιον ἰδ τν, ὡϑοι ἀϑδων [δον αϑνος «οἱ Π9 οἰδέεθα; 

»...... 
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ταίνονται καὶ ἡμὰς τῆς ϑέου δοξολογιας χατερυκεὶν οτι δ΄ αὐτῆς αὖ μεϑοδειιι αὐτῶν 
καταργουνται καὶ εατιν ὁπλὸν καὶ ϑυρεοὸς ἐναντίον αὐτῶν. σπευδουσιν ἡμᾶς ἐγχοσ- 
τειν ἐν τὴ ϑοηύκειαι ἡμῶν, ορῶντὲς δὲ ἡμὰς οὐκ Ὀὑπαχουόντὰς αὐτῶν καὶ πάσηι ὥραι 
εν τηι διατριῇηι ἡμῶν ἐμμένοντας τεχναξουσιν ἡμᾶς εἐπηρξαξειν διαλογισμοῖς διατα- 
ρασσουσι προσώπων ανϑρωπινων τῆι αὐτῶν ὁμιλίαι τοτὲ μὲν φιλῶν οντῶν τότε δὲ 
ἐχϑοων, τινὰ τὴν ϑέου ἀγαπὴν εἰς ἀγάπὴν ανϑρώπων μεταλλοιῶμεν καὶ ὧντι τοῦ ὑπερ 
τῶν ἐχϑρων ἡμῶν προσευχεσϑαι καϑὼς παρηγγελμεϑα μέσος κατ τῶν ἡμές ϑλιψαντῶν 
χτησωμεϑα στε τὴν προσευχὴν ἡμίον γενεσϑαι αἰτίαν οργῆς. προύεχε οὖν τῆι ψύυχηι 
δου ἀπὸ τὴ δνεῦριις τῶν ξναντιῦ) καὶ φυλάττον τὴν ᾧυχὴν ἀπὸ τῶν τῆι αὐτῶν 
κακίαι προσϑειναι ἡτοιμεσμενωῶν πλανωμενον τὲ καὶ πλανωντῶν, ἀρχοῦ δὴ ἐν οδῶωι 
προυσευχης πεποιϑότως καὶ ταχεῶς καὶ δλάφρως εἰς τοπὸν τὴς ειρηνὴς σχεπαΐζοντα 
σὲ απὸ τύπου τοῦι' φυβουν ἐντησεις καὶ τῆς διανοίας σον μηρυυσὴς καὶ ἐννοοθῦσηὴς τὸ 

τὴς προσευχῆς σου δωρον δεχτον ὧὐδ .1βελ εσται χαὶ ὁ σοι αντιπειμενος. καταισχυν- 
ϑησεται καὶ τοῖς δαιμονίοις καιρῶι προσευχὴς σου φοβέρος. εὔηι καὶ οὐ λόγοι τοῦ 
στοματὸος σου κατὰ τὴν ϑέου εὐδοκίαν ἔσονται Ἔ 

ἐπιστολὴ περι πάρϑενου (9) ἢ). 

ἀγάπα τὸν κυρίον καὶ σὲ ἀγαπησει καὶ διακονεῖ αὐτῶι καὶ τὴν καρδιὰν σου 
φῶτισει, τίμα τὴν μητερα σου ὡς μητέρα Χ΄ καὶ μὴ συνθλιψηις τὴν πολιὰν σὲ τεκουσάν, 
φιλεῖ τὰς αδελφις ὡς ϑυγατερς τὴρ μητρος σοῦ χαὶ μη καταλιπε οὖυν εἰρηνης. 

ἀνατελλοντος τοῦ ἡλίου ὁρασϑὼ ἢ γραφὴ ἔπι τῶν χειρῶν ὅου χαὶ μέτα δυο ὡρὰς ὁ 

κάματος σου (ἢ). προσευχου αδιαλειπτῶς χαὶ μνημονεῦε Χ. σὲ γεννησαντα ἀπὸ ὀψεο9 

ανδρων φευγὲ τοῦ μὴ τὰς εἰχονὰς αὐτῶν ἐν τὴι καρδίαι σου ἐγγενεσθαι τὲ καὶ σοι 

προσκομμα εἰναι καιρῶι προσευχηφ᾽ 1 Χ. σοι ἀγαπήτος ἀποχροῦε σον τοῦθ ἄνδραρ 
πάντας καὶ μὴ ξηδηις ἕωην αἰσχυνης. θυμὸν καὶ οργην μάχρῶν ἀποστήσον σου καὶ 
μνησικώκις μὴ σοι εξνοικησηι. μὴ εἰπηις ὁτὲ σήμερον ἐσϑιῶ καὶ αὐρίον οὐκ εὄομαι 
οτι οὐ σοφῶς τοῦτο εποιησαφ᾽ εσται γώρ (τυχον) αναγχὴ εν τῶι σώματι σου χαὶι 
οδυνη τῶι στομάχωι σου. κρεοφαγειν» οὐχ ἀγαϑον καὶ ποτοῦ οἱνου οὐ καλὸς ταῦτα δὲ 
προσήκει ταῖς μαλακαις προσαγεσϑαι. παρϑένος ϑυμωδὴς οὐ σωώξεται ἀπὸ ϑανάτου 
χαὶ ἢ ηδυπαϑὴς (Ὁ) οὐχ οψέτιι τὸν νυμφίον αὐτὴς. μὴ εἰπηῖς οτι εϑλιψὲ μὲ ἀποδωσω 
αὐτὴ! οτι οὐχ ἔὅτι χαταδουλώσις εν ταῖς ϑέου ϑυγάτρασι. μὴ δῶιθ τὴν πποχοὴν σου 
λογοιῖς ματαιοιᾷ καὶ φευγξδ ἀπὸ τῶν γραῶν ληρῶν τῶν πᾶνυ ἀδξλγῶν. βορτὴν δαιμονῶν 
μὴ επισκεψην καὶ πρὸς συμπόσιον αλλοτρίὼῶν ] μὴ ελϑηις οτέ μιαρώ ἐνώπιον κυρίου 
πᾶσα παρϑένοξ τοῦτο ποιουσα. ανοιξὸν τὸ στομι σοὺ ὃν λογοις ϑέου καὶ πολυλογιὰς 
ἄπεχε την γλωσσαν σου. ταπεινῶσον τὴν ψυχὴν σον ἐνώπιον χυριου καὶ ὑψώσει σὲ 
εν τηῖ δεξιαι αὐτοῦ" μὴ ἀποστρέφου τὸ προσῶπον σου ἀπὸ πτῶχου καιρῶι ϑλιψεῶς 
καὶ οὐχ ἐλαττονησει ὅλίίον ἀπὸ τῆς λαμπαδὸς σου. παντὰ διὰ κυρίον ποιεὶ καὶ μὴ 
ἐπιξητει δοξαν παρ᾽ αἀνϑρωπῶν διοτι ἡ ανϑρώπων δοξῷ ὡς χορτὸς καὶ ἡ ϑδου δοξὰ 
μένει εἰς αἰῶνα. πάρϑενον ταπεινὴν ἀγάπαι ὁ ϑέὸς ἡ δὲ δυμωδὴς ὑπ᾽ αὐτοῦ μισειται. 

πάρϑενος ὑπακουουόα ἐλεειται ἡ δὲ ἀνηκοὸς πανυ αἀφρθῶν, παρϑενον γογγυξουσαν 
ἀπολλυσιν ὁ κυριος τὴν δὲ ομολογουσαν (δοξαξουσαν) ἀπὸ ϑάνατον λυτρώδει. μέσητον 
γελῶς καὶ κακὸν ὠναισχυντια πασὰ δὲ ἀφρῶν ὃν αὐτοῖς ἐμπεριφεέρεται. ἡ κομψευουσα 

τας ἰ εσϑητας αὐτης σωφροσυνὴς μῖραν ἔστι. μὴ παροιξήσον μετὰ νεῶν (3 κοσμικῶν) 

ἐνῷ μὴ τὴν καρδιαν σον μεταστρεψῶσι τὲ καὶ ον ἀγιον σὸν λογισμοι ματαιῶνται 
(καταργηϑωσι). εν ταῖς νυξὶ δακρυοις ἀναπειϑε τὸν κύριον χαὶι μηδεις ὅσου αἰσϑηται 

προσευχομενὴς καὶ ουτῶς ἐνώπιον ὕξου χάριν ευρησειβ. ἢ πιστὴ παρθένος οὐ φοβειται 

ῃ δὲ ἀπιστος καὶ ἀπὸ τῆς αὐτὴς σχιαβ ἀποφευγει. φϑονος, τὴν ψυχὴν βαδανιξει χαὶ 

ξηλος αὐτὴν ταπεινοι. ἡ ἀμελουσα τῆς ἀδελφης νοσηλευουσὴς καὶ αὐτὴ ἀπὸ Χ, μαπρὼν 

εστι. μὴ ξιπηις τοῦτο ἐμὸν χαὶ τουτὺ σὺν ἔστι ἐν Χ. γὰρ πᾶντὰ κοινὰ, μὴ ἐξερευ- 

νησὴιϊς τὰς τῶν αλλοτριῶν ἕωας μηδὲ ἐπι πτώματι τῆς αδελφης σου επιχάρηιο. δὸς 

Ἐ) Μίρπο Βα, 40 8. 1288 11 
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δ04 Ὗ. ΠΑΝΚΕΝΒΕΝΟ, 

μόδον μὰ ὉΘΗΘῚ Μὸ. ἰοιδὰν οἱ μασ σθοαθ ὁ ἰδϑδδο ϑαϑὶ "ὗν, 
τ ὟΝ μοῦ ἰΝαχθ ας Δ. οἷν οΝπ λο τοῦλϑθο ας μὲ Ὡς 

ϑδοο νον ᾿ὠδιδ- τϑ 891 ὸ ὡστς, ὁ τὸ) «οὐαϑασϑ ὡοὸς ,α δ... 
μϑὺν βου "αν. γελῶν ᾿Θραδον ὁοὴ κοΐ Ο Βανι, (ϑ᾽αϑο ον ἰδϑαλθ . θοῦ βου 
Ιν δὰ ἰδλθας. ὡδδϑυ ΚΙ ΟΜ μεν Βὸ ον μα 90) Πα λοοί μου, 
"Ὅμο μϑ ξαο αὰϑοὸ ἰνῶν μδο, σι καρ ἰδὰδὺ ἰλον 1ο «ὠατδι 8 Δ. 
ΟἹ θομα οἰδασς δος ἡ λθο μοι μϑϑ. ϑομϑὶ ὁ μα ἰθδν ρρο ον» [5.58) 
ἰμεὶ οἰδιϑϑιαθο μον ον ἰδ 5}} θα, δ μαλδνο ἰμκοῦις ἰδῶ, μθρο μ9) 
ἰϑνοδϑ τοῖς μβ. Νκὸ ἢ ἊΣ, ’νοΙο “νς Νὼ9 δὸ ϑ}}. οὐοεθυν ἰγρο μον» 

τοῦ Ὡς, ΝαϑοΣ μὸ ως ςος θὰ ὸ δας, ὦ! μῸ :ογλϑιϑοὺς, ΧΩ βωωμο }} 
ἰδδυοδθ ὡ ἰδϑιϑλο {Νὰ «νοὶ ΒΞ ΝΜ ἴτω, λασυ» ἰδονδο ε5}} 1515 
ἰδμϑαναμο ᾿δοῦν οοὐο.. (κλο. πω 5. μα ομαας ὩΣ ἰδας ο μα 
ἡλαν ἐμοῦ. ἰλαθιο. ρ ἰλϑιλοου δον θ μιϑοὶ Ἔϑον δ ἰδιις 5 οἱ. οὐορο 
ἐϑα9 " οἰκολῶς υοο ἢν ὔλϑι ὡς «ὐον! «οαυ φρβῶθο βαθὺς αϑμὸ ἰμμο)ο 
φϑαοὶ ἢ «οἱ ὑδνροο βου δὰ λὰοςς οἷν, τοῦ; ὑοὸς ρραρσθ 9 «βαας ὡδὰς 
το οἱ οἰοιδὰν ἰΝαιλθο Δυ κμιῃς " ραῦμ ἢ μϑυξϑορϑο . οἱ χ.59 ϑνὰς 
"γ οιξς 9 ὧς βαυῦδδοο βομα ὦ δα [γ μας ὯΝ ἰοσλον ὐοϑαϑορο ρα. 

τθοῦ ΜΓ . 16 9.5. βαθυο .δϑν θοῦ μον :ομαϑν μϑορτν Ὁ 9.51} ἢ} Βοο, ὁ ἄμ 
"θαι κῶν μα ον ἰδάϑυςς ὅομδν ἰδνόνοΣ ἰδαθν υβλαα μδὼν ὁ βὼγ Νὰς 
τ τ ρον οΝ τ αρροσο .ἰδαιυοο ιϑϑιδνδιῦςθ ἰδδνοΝθ νι λιθο) ὥς μν 
λδαα ς οἱ ἰοδκ ὠσαθομ ἢ οι. μρμον Οὐ νον ἰλαυλαυοι» μα υδοδῦ ὡλϑοα, οἱμ5 
ἴα.) Νῶνο ν 5] εἰ ἰδ μλοο γ βοβὸ Νὰς εἰϑομο ράσο νος. υξϑοοο., (δ. γ 9 
δοὴ υοἱ Ἰὼβ λό ον ϑόμο, οὐ ταῦ μὸ «οομῆνε. ἕως ἰον .ομκθϑ 5) 
τ5. εἰομβ ᾿ν ΩΣ εῷϑο (ϑί βϑοὶ.. μ5 Ῥλοο ἰδδδο (46. ὦ ϑυδοος ἔξ 9 
ῶς ἴσο μοὶ δ ς νοἱ ἴοι {|ὁ. ἰϑϑι ϑὸό ἰ τ  ἰ μθο υἱοον οἱ δ ϑὶ 

του". βοη ΚΝ Ιου} . αοϑ μαι οἵὐ ἴξῳεϑ πὴ υξϑ μὼ) ββαδνδιο. ἰδωο7γ βαα ἰοομ 
βοαϑ . ονοσῦ «35. μη μος. ἐμ ον ὼς Οβθαλὰ ϑβαδ ὧν ἰ'καῦ 
και ἰδονκθ μρὶ Οβαρρος ὁμοῦ ὥρορ ΝΘ ἱμὰς οὐδ, θδὰν μοΝ5 
᾿κϑλος βὰδ δ Ἀδο, 5}, τ οΝ3 βαθὺν ΝΆ οἱ] ἔς 9. [(ακοο. μιμοὶς 
βὺ ῥομ ομ δας, , ορο. σα], (μα δο 5. Ἀδὰ. οἷ. Θόμν μυοῦν καθ. 
ΚΣ βθδν ἰλαϑῖῶλο μη Δος θα, θαι, Ὁ οον, τόμ βαθ ξοϑα ἢ ββλαῖοο "ΣΣ 
υϑόν ᾿ς ἐσ ῶς άος «ἐβομ] (στ, Ὁ“- ὑβας ΝΘο ερμοὶ «5. ον, οὐἱ5 
ΝΑΝΔΟΣ ΟΟ» : ἰδαδο ἰξϑοὶν μανΐ ὁ ᾿ϑλνξς, οἷ» οὐδὸν ἱκες ἐ Θοὶ, οἶδας, ο αν διΝες, 

δοῦναι σον μὲ (οἱ. μμ6] ὦ αν γὼ} νὼ ᾧ τέσ δ ὡς ὁ αἷ. :}ικοὐ φο 
κοϑέλλαλδοο (δος, ὅθ νος οο ΝΟνοΣ μὲ ΒΝ αλο ο σον μβμθιλο μδθ. εἰἱβὰς ὁ Ολακδὰς 
ΔΌΣ ΥΎ οὐδ, μον τὰ ἔν ἊΣ, τον, ἰεἷαν ον δῖ 
ΝΟ μρ. μοίρα ϑομν οἱ τῶ» μ9 θῶ, θομ μμροίμθ ἰγοὶ οἷν τβαλόαυ 

"»...... 
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ἘΠΑΘΙΙΌΒ ΡΌΝΤΙΟΌΒ. ὅθδ 

ταῖς παρϑενοις ἐνδεεσι καὶ ἐπὶ τῶι γενει σου μὴ ἐπαρϑητι. μη εξελθετῶ λογὸς τοῦ 
στόματος ὅου ἐν τὴι ὕϑέεου ἐχχλησιάι μηδὲ μετεωριξου εν περιβλεψει τῶν οφϑαλμων 
σου οτι ὁ χυριὸς δυκιμαξει τὴν χαρδιαν σοὺ 1 χαὶ παντὰς τους λογισμους σοῦ ερύραι. 
πασὰρ τὰς κακος ἐπιγυμιας σοὺ ἀποζρουε χαὶ οὐ μὴ ϑλιψουσιν δὲ οἱ εχϑροι δου. 
ψαλλε απὸ τῆς καρδιας σου καὶ μὴ βαττολογησὸον τὴηι γλωσσαι σου. παρϑένος κφρῶν 
φιλει ἀργυρίον ἡ δὲ σοφὴ ἀρτον δανειξει. ὡσπὲρ χαλεπὸν ἔστι τὴν του πυρὸς ἐσχυν 
κατέχειν οὐτῶς χαλεπη ἔστιν ιασις ψυχης παρϑένου ὅταν τρῶϑηι. μὴ ἐπιδῶις σαύτην 
τοις πονήροις διαλογισμοῖς τνὰ μὴ τὴν καρδιῶν σου μιανῶσι τὲ καὶ καϑαραξ προσευχας 
απὸ ὅου μακρὰν ποιῶσι. σχληρὰ ϑλιψι κακὴ δὲ ολιγοψυχία παρ᾽ αὐτὴν, δακρυὰ δὲ 
ἐνώπιον ϑεου ἰσχυροτέρα ὑπὲρ τὰ ὄνυο, πεινὴ καὶ διψος τὰς πονηρὰς ἐπιϑυμίας καταρ- 
γουσι, καϑαρα δὲ ἀγρυπνία τὴν διανοίαν καϑαριξει, οργὴν καὶ ϑύυμὸον καϑαιρει. ἢ 
αγαπὴ, τὴν δὲ μνησικακιων ἀποχρουεῖ δοσιρ. ἡ καταλαλουσα τὴρ εταιρὰς ἐκβληϑησεται 
ΕΞ τοὺ ποιτωνοβ καὶ ἐπὶ τὴς ϑυρὰς αὐτοῦ βυησει καὶ οὐδεὶς Ὀπακουσει αὐτῆς" τὴς 
ανελξημονος ἀποσβεσθησεται ἡ λαμπὰς καὶ οὐκ οψέται τὸν νυμφίον οτὰν ξξελϑηι. 
κρυσταλλὸς ὑταν πεόην ἐπι πέτρας συντριβησεται καὶ παρϑένος ανδρος χπτομενὴ οὐκ 
αϑωωϑηδσεται. αγαϑὴ γυνὴ ταπει) πᾶρὰαὰ παρϑενον ϑυμωδὴ καὶ οργιλην. ἡ γελῶτι 
αὐτὴς τὴν αἀνδρος φροντιδὰ εἐπισπωμενη ὁμοιὰ τὴν ξπιρριπτουδσηι αὐτῆς τραχηλῶι 
σχοινίον, ὡς μαργαρίτης ἐν στεφάνωι χρυσου οὐτῶς παρθένος ὑπὸ τῆς σωφρυσυνὴς 
καλυπτομενη. ὠιδαι δαιμονῶν χαὶ μελὴ μαλακιξει τὴν ψυχὴν χαὶ τὴν δυναμιν αὐτῆς 
αἀπολλυει. προῦεχε ἀπὸ τουτῶν ἐνῷ μὴ γενηι ξις ονειδος. μὴ εὐδόκησον ἐν γελῶτι 
μηδὲ αὐ αὐτὸ φιλουσαι σοι ευχρεστουντῶν οτί ὁ κυρίος αὐτὰς ἐξουδενησε. μὴ μυκτηριξε 
τὴν αδελφην σου εἐσϑιουσῶν καὶ ἐπὶ τὴι σου πολίτειαι (εγκρατειαι}) μὴ ἔἐπαιροῦυ οτι 
οὐκ οἰσϑα τοὺς θεέου λογισμους ἡ τις ἐνώπιον αὐτοῦ εὐστηξει. ἡ τῶν οφϑαλμὼν αὐτῆς 
φειδομενὴ νὰ μὴ ὑπ᾽ ἀγρυπνίας ϑολῶνται καὶ τὸ σώμα αὐτῆς εἐλεουσα τνὰ μὴ υπὸ 
νηστειὰς ἐπτηκηται ἐν πιοτητι τὴς ψυχὴς αὐτῆς οὐκ ευφρανϑησεται. βαρειά ἐγκρατεια 
Ι ψυχης καὶ σκληρα σωφροσυνὴ (λλ᾽ οὐκ ἐστιν ἡδιον τοῦ οὐυρανιου νυμφίου. ψυχαι 
παρϑενων φωτισϑήσονται ψυχαι δὲ μιαρί, ὀψονται ὅχοτον, δωραχὰ ανδρας διαφϑει- 
ρυντας παρὕξνους σαπροις αὐτῶν φυβοιῖς καὶ ἐματαιῶσαν τὴν αὐτῶν παρϑενιαν" συ 
δὲ ϑυγατερ ἀκουε τοὺς λογοὺυς τῆς ἀληθείας τῆς κυρίου ἐκκλησίας πιστεως καὶ μηδεις 
σε ἀποστρέψηι. ὁ θεὺς καιτεύτησε τὸν ουρανον καὶ τὴν γὴν χαὶ παντὰ διοιχει χὰ ἐν 
αὐτοῖς ευφραινεται" οὐχ ἔστιν ἀγγελοᾷ οἢ ἂν μὴ ποιὴηι καχὸν εἰ προαχίρειται καὶ οὐχ 
ἐστιν δαιμὼν τὴν φυσιν αὐτοῦ κακχορ, ἐπεὶ τοὺς δυὸ ὁ κύριος ἐποιησε καὶ αὐτοῖς 
εὗωκε τὸ αὐτεξουσιον. ὡς ἀπὸ σώματος διαφϑειρομενου καὶ ἀπὸ ψυχῆς λογιχὴς 
υρεθτηχεν ὁ ἰνϑρῶπος ουτῶρ καὶ ὁ χυρίος ἡμῶν δγεννηϑὴ χῶρις ὡμαρτιας" εσϑιῶν 
ησϑιε, σταυρώμενος ἐσταυρωϑη καὶ οὐχ ὡθ σχιὰ κατὰ δοκησιν διρανὴ τοῖς ἀνϑρωποις. 
εσται ἀναστασι τῶν νεχρῶν καὶ οὐτοῦ ὁ κυοῦμος. παραξει ] καὶ ἡμεῖς σωματα πνευ- 
ματικα ἐνδυσομεϑα. οἱ δικαίοι κληρονομησουσιν τὸ φῶς οἱ δὲ πονῆροι ὃν σκώτει 
ἐνοικησουσιν. οἱ παρϑέενιοι οφϑαῖμοι οψονται τὸν χύυριον καὶ τὰ τὰ ἀχουσει τους 
λογους αὐτου, τὸ παρϑένιο»ν στυμὰ τὸν νυμίιον φιΐησει αἱ οινες παρϑένιαι τὴν 
ηἠδειαν αὐτου οὔὐμην οσφρησονται, αἱ παρϑεένιαι χειρὲς τὸν κυρίον ψηλαφησουσι καὶ 
χαϑαρότης σώματος ὈὉὙποδεέχϑησεται, ἢ παρϑένις ψυχὴ στεφανωθησετιι καὶ μετὰ τοὺ 
νυμφίου αὐτὴ διαπαντὸς παροιπησει" εὐδυμὰ πνευματιχον αὐτηι δοϑηδεται μετὰ τῶν 
ἀγγελῶν ἐν τῶν ουρανῶι" τὸν κυριον αὐτὴς δοξασδει, ἡ λαμπὰς αὐτὴς εἐκλάμψει οὐ 
σβεσθησεται καὶ τὸ ελαιὸν αὐτῆς οὐ μη ξἔχλειψει ἐν τῶι ἀγγείων αὐτὴς᾽ ληψεται 

πλουτὸν αἰώνιον χαὶ χληρονομησει τὴν βασιλείαν τοῦ ουρανου, οὐ λυγοι μον πρὺρ σὲ 
εἰρηνται ϑυγάτερ καὶ ἡ καρδιὰ σου τὰ ρηματὰ μου φυλαττέτῶ. μνημονευε Χ. τὸν 68 
σπεπαξοντα καὶ μὴ επιλαϑὴι τὴν ἀγιῶν τριαδαὰ -Ἑ 

ὡ. παλιν επιστολαι αὐτοῦ τοῦ ἐεὐυχγθιον. 

τὸ λεγομένον οτι ὁ δηχϑεις ὑπ᾿ εχιδνὴης ] οὐ πολὺ παϑὸς ὑπομένει εἰ ομιλει 
αλλῶι τινι ὑπ᾽ εχιδνης δηχϑέντι καὶ ἐγὼ τοιῖινὸον ἕν ταῖς πολλαῖς μου πληγαῖς τὴῦ 
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δύὺθ . ΕΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἱδοδϑὺ σοῦ» σοἰ ᾿βαλαα Μ γον. κοὶγ ϑομ «ἰἱ } (μο οο ᾿9ὲ .ἰξεθ 
᾿ἘΨΎΓΕΥ μας ἐΝ5 ὡὸγ οοἱ μϑα ᾧ ϑα ἱ ὠϑρα,θο,. μα οὶ ἰγορθ βθαϑο ἱγεδν βκραϑο 

99. ἰ σῶν Θἰ τμλκοο μαι. κῶνον» ἰδος (ον ἐμὲ ὀμϑο ϑθννο. τἰοῦν" ἰμυ, Μοὶ 
τό ἢ κιαλααϑοΣ κδουΐ ᾿οσς κουοὐ κ᾿ τῆνθοο τμαν, κὰν μϑμαλο κο 3 3.5 Ἰααϑὶ 

μϑον «δοὶν ἰοοαδδυ μὰς (οὐἱ οδνιονςς ρα. γο 7 ἰΝωγίαλο ἰδαλαι κυδος κ5. τὰν 
κὴῦ ρα δ. ἡ ῥὸ οὐδ αϑονς τῶν κρσθον (Θ0)᾽ μας αἰ. ψϑϑῦδιθο 

θν τραΘΑΞΣ ρ ᾿θαὺ ὼμ5νς, τ μϑθθαθο μα ἴγο (μὁ}9. μαυὴν κα οἱ 
«μὰν β ομϑλος. ἰοιδν Θλαιροῦμθλο ὠνῦν μμὰθρ ᾿ϑὶ κο τ ϑουΐ» «οιαναυ τῶ. (οἷν 
β θοὸν μδνς δμο γονὰς οὐ τας μϑα οι τομσαθον . ᾿νῴθοο μα. ιϑοβα. ἰξοϑο 
ἰτοι οὐ. μβϑϑαας. ορυοδαυο ὡὐξο], τῷ ἔμϑοῦ ἰμοςϑο ορο δώοον θαυ εο 
ὧο ΟῚ ωοἱ (ὁ «ὧν. μο Νιρο πἰϑόδχνῃις Θοὺδο ΜΝαλοαῦν οὐ ἰδ Ὡς 

τόιδῆς Θη ον, Θοο [βου {|.. Θαιΐ, ὅλως πριαλα ῦ οὐ. βοῦ  ..55 ᾿σ ὡσλομ, 

νοἱ ἰοθ μων ον ΘΙ Ἀν κλοςς, 13) .9. 05 βγῶ φοΐλο ἡ τῶν] 

«οοΐΣ οον ἦς ροβλο νον Ἀϑο οἶον" ἰδὲ. ἰ᾿αϑ, κααϑμολο οὐϑὸ :ασσϑῦ 

ἰδϑ ὁ ἰοῦνβ ον ἀϑροδδανν,ς μήγαϑ, ομθο μόθον ἰοῦ." μομονθο Ναί, τρσδθοΣ 
ἰμαυρϑυσσαδο "νον τἰκονα ἡ θα 9 ἐδοὶν ναἰν οομὶ «οἱ ἰδῶ ὁ αὐρουδδονι, το γλο οὶ 
μοοΐν. οἷν. τϑϑὺῦ ἐλόομαλο Π ον ἰξθιοο.. ἰξβπι οο οαὥο βμρα [ αὐξϑιαροῦοο ἔκ βας 

!. ἰοομαὰ. ἰμθα ῥα ὡῤσολ! . θυ θο δ τ μβραδν ἰἰασθλον μβοϑι ον 

εἰ οσξδιλροῦοΣ ἰΔγο., ἰμαρον καρ νοἱ ον. ἰοομαν,. ἔβας οἱ Ἀ᾿ .1οδ5 μα. 

ον ας, αὐὐλο αὐ νοδραν, Βοιῶν, ἰορδιν ς ββλλαδον οἱ μδοῦνς δὸς ᾷς ἐμ 
τότ" μεδαϑν ἰδϑοιαβραὥ ἰδδυυαο ἰδάϑο δῶ εὐὐα ἄωρος. ἐβοξδιιςς ὧϑο ὦ 

νι ϑδοὸς, ἰδυυυοῦ 5.9 δ] ἔμογ ο0) ν»εἱο οί ὡς ΝΘ 5 ἰμον νοἱ 5. [ιαλλα, ον»ο 
«15 {τὸ κ.5..} ὡλοξοας, 9]. (όγηγο 1ϑἃ 9. [λον ὑδον λοϑας ἐμ σρα. μι ον δὶ 
δςοῦ ἰδᾶθυ αϑλῷ }) ᾿ κρυβμοὶ «οἱ νοι Ἀδ. Ἀὐ ΟἸωυοῦ "ας οο ὦ δι 9. οοὶ 
αϑὸ ἰδδομ μα ἰαθαιρο τϑο οἰλοδον αν ἰωκαο ῷ αὐλοῦ ο : ονασιν,, 
ὍραΘ μο ὡϑὰϑ) βαϑὺ. ββο δαὶ. «ὦ Ὁ} Ἂς, - Ι᾿ ᾿ομυ κα. μον μ"μ. .13) 

«οιανομααὶ [κοΐ μὲ δι Η οἱ . 19.595 ἰδ οἱ «19 μάθουν ἊΣ. ὡϑὴ βαν. μοακδ 
ιθι" ον γδανι ν νοἱ οὐ κ ος Ῥμα 55 βοίοῦ κὸν δὶ οἱ. τοῦνο οὗν οὐ ϑς οἱ 

Ἡ φριρονς . ϑομδοΐ ἱν να τι οθΣ οὐ ᾿οολχθ οἱ μὰς μθαβ πομλρα κΆθοὶ 

ἰϑαν. πομδιοὶ καθ θ᾽ ΒΗ ἸΒθασ ἐθ μθλ " ὁ ΟἹ οον ἰϑαῤ . κιϑι 
ϑόν ἰϑς Ἀϑ τλαιρο 5 μος οααί; ραν. κὸν οὐολο Ῥὲϑ . ραϑοοοΐΝ 
Νὰ, ΝΟ (ἢ) μοο "5. αὐ Νροςς, οἱ ᾽ν.) Ῥρος ὁμῖσϑ δϑνλουξυῖδα μα 
εἰ τϑοῦ οοὶ οὐλοο Αλ οὶ Μὰ ἅμ ον βονς, οον μϑλυ δον Ὁ οἱ ὦ. 
Βιϑῤ ἕως κῶνοι . ϑομον, δώσον ϑα αὐ ο Ν ΟΝνν μδυΐο τοιοδο βϑρβϑο 
οἷν. ἰοο Νῦν οοΐὰς ἐϑηλὶς ΟὉρ }}. ΠΟ Ὁ δ γαϑὶ νοὶ ρρο ον αἰ ορμοςς δύοο) 
Ὡς μα9 τ Ἄξιον δ 5) 1α.9 Οοιοδ ἰγ σοβν. πὰς αἱ νομοῦ φΌβα θα; μοὶ 

τοι δ δ, ἱ τ βὰν ἢ μ5. ἄρον, ᾿ϑΐν ν Μὶ Θὲ ον Μὲ μο 8} ββα δ οί οὐογονοΐ» οἷν 

δυῖξι:-... 
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ψυχὴν μου παραμυϑουμαι σοι διαλέγων πολὺ τεϑραυσμέενην οτι πολλοι καὶ μεγάλοι οὧ 
τῶν δαιμονῶν πρὸς ἡμὰς δολοι φιλοτιμουμενους τὴν γνῶσιν Χ κχτασϑαι" μονὸν 
γιγνωσκε οτι ουδὲ εἰς τῶν πειφασμων τοιαυτὴν παρρησίαν διδωσι τὴν ψυχὴν καιρῶν 
προσευχὴς οἷαν διδωσιν ὁ τὴν σαρχὰ χαταλαμβανὼν πειρασμὸς οὐδὲ ὁ κυριος ἡμῶν 
τοιαυτὴν ἀπιϑειαν τινι Ἔμποιει ὡς τῶι ἐν ὁμολογίαι τις ἐπιτυχόντα ὑπομένοντι τὲ καὶ 
τὴς ἀναγκὴς (Ὁ) ταυτὴς καταιροόνουντι, καὶ ἀναπειγετῶ σὲ ὁ μακάριος Ιωβ υς μετα τὸν 
εν τουτῶι τῶι δερμιίιτι «γῶνὰ τὸν ὕεον ξεωραχὲ καὶ, παρ᾽ αὐτοῦ ἐμαϑὲ τις ἡ (ὐτι ὧν 
πυπεέμεινε πειραῦμων. καὶ ἡμξιᾷ εἰ γὰρ μόνον ἂν τις οὗυναις ἡμῶν μελετῶιμεν τὸν 
κυριίον εὐλογουντες τ καὶ πρὸῷ του ἡμῖν διαχονουντας [ μαχροϑυμουντὲς ἀχουόντερ 
δὲ ὠφελιμὼν ϑεωρίων διηγησις, οὐτοῖ γὰρ εἰσιν οὐ νομὸν τῶν οὐυτῶς πειραξομένῶων. 
εἰ γὰρ οἱ ἡμᾶς πειραξοντεξ εν τῶι κατασπιωα! ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ανῷ μελετῶν πειραξουσιν, 
ἡμεῖς δὲ διατριβὰς «νϑρωπὼν ρεμβομένων καὶ γυναικῶν προσεπιτιϑεμὲν ταῖ τῶν 
εχϑοῶν ἡμῶν πληγὰς ἡμειρ διπλασιαξομὲεν. μνημονεὺυξ οτι καὶ τοὺς φιλου Ιωβ 
ἅελοντας ϑεώρικι λογὼν τῆς θέεου προόνοις τὸν ϑλιβομένον παρακαλεσαι ὁ πονηρὸς 
ἑπώτρυνε πλανῶν τὸν μακάριον προβ οργὴν ἐρεϑιξειν, εἰδῶ ὁ κατάρατος οτι αλγουμένος 
ταχεὼς ϑυμουται. μαχροϑυμησον δὴ ξὰν χαλουσὴρ σοῦ ἀποχνῶσιν ὑπακούειν ὁτὲ καὶ 
τοῦτο μέρος ἔστι τῶν πειραόμων" γεγράπται γὰρ ϑεραποντί μου εἐκαλεδα καὶ οὐχ 
τυ7πηκουσεὲν (00. 19,16). καὶ εἰ τις τῶν γνωστῶν σου χαταφρονει μὴ ϑαυμαξε οτι καὶ 
οἱ φιλοι Ιωβ ] ἀνελξημονες πρὸς αὐτὸν ἡσαᾶν, παντίς δὲ ταυτὰ πραγματευει ο πονῆρος 
ϑελων συγχξειν τὴν διανοιαν ηι εἰς θεὸν ὡς ποιητὴν ἀποβλεέπομὲν τε χαὶ παϑαρᾶν 
προσευχὴν τῶι ϑεῶι πρυσαγομὲν. καὶ μέτα τουτῶν παντῶν δι οἱ πειραξομενοι μαλλον 
προσάγονται τῶι ϑεῶι τῶι παρ αὐτου βοηϑειαν ξητειν προσαγεσϑαι δὲ πρὸς τὸν 
ϑξον αγαϑον ἐστι πειραξεσῦαι ἀρὰ ἀγαϑῦον ἔστιν, εἰ περ χαϑῶὼς λέγει ὁ μακ. παυλορ᾿ 

ἢ ϑλιψις ὑπομονὴν κατεργαξδται εν ἡμῖν, ἡ ὃὲε ὈὙπομονὴ δοκιμὴν, ἡ δὲ δοκιμὴ ελπιδα 

ἢ δὲ ελπὶς οὐ καταισχυνεῖ (πη. ὅ, 51.), οτι ποίει τοῦ" νοῦν αὐτοῖν δεχτικον τὴς βασι- 
λειας του οὐρανου. συ τοιγάρουν σωφρονουσα ὄπευδε καλὸν παραδειγμὰ γενεσϑαι οὅ 
μόνον ταῖς γυναιξιν ἀλλὰ καὶ τοῖς αὐὄρασι ὡστε ἀρχέτυπον ξινῶὶ τῆς πυπομονης" ὁτι 
πρέπει μωϑήτηι Χ. εὼς αἱμάᾶτος ἀγωνιξεσθαι καὶ πασὶν ἀποδειξαι οτι καὶ τας γυναίκας 
ὁ κυρίος ἡμῶν ὠπλισεν ανδρειοτητι προς] τους δαιμονας καὶ τὰς ἀασϑένεις ψυχὰς 
δοσει τῶν τε ἐντολῶν καὶ τῆς πιστεῶς εδυναμωσεν -Ἑ 

β. ὡς προς γεωργὸν γεγραφας μοι ἀδιαλειπτῶς καὶ ὡς γὴν πνευματιχὴν εργα- 
ξεσϑαι δυνάατωι, ἰσυ δὲ εῶς του νυν οὐχ ἑωρακας τὸ ἀγρίδιον μου ἀκανϑῶὼν καὶ τρι- 
βολων μεστον οὐδὲ τὴν ἀμπελῶνα μὸν εξηραμμενην καὶ ἀκάρπον ουσαν καὶ πνευμα- 
τικῶν βοτρυῶν εστερημενην. αλλὰ μέτα τουτῶν καὶ τετολμηχαμὲν ἀνευ τὴς χάριτος 
ψυχας σαρκικας (ἢ ομφακας) ἐψεσθϑαι καὶ σῶξειν ἀπὸ δκληροτήτος ξωης τὴς κακία 
καὶ δι᾿ ἔνδειαν υδατος τὴς γνωσξῶς μυριακι καυσιν τῆς χυτρὰς εποιησαμεν. αἰσχυ- 
ψόμαι δὲ περι τῆς αξινης ἡμῶν εἰπεῖν ποσακιβ ξυλὰ κοπτουδσα πὺρ προιξὶ οτι λιϑὸν 
ἐπληξεν ἡ καρδιὼν λιϑινὴν ἢ οὐχ οἰδαὰ πῶς αὐτὸ ονομασῶ. καὶ μετὰ παντῶν τουτῶν 

καὶ σὺ νὺν καϑαρον ἀργυρίον ἡμὺῦν ἕπεμψαᾶς ἡμεῖς δὲ [ ὡς ευποιηδοντὲς μεταστρε- 

ψαντες ἀανεπεμψαμεν" κυλικας γὰρ ἢ φιαλὰς ὡς εἐνετειλας οἱ ἐνϑχδὲ ποιξειν οὐχ ἰσασι. 

(οἄον ἐσμεν) μαχαριοι δὲ ξαν μὴ εκλειπῶμεν τοῦ λογισμου. μὴ ποτὲ τι παρωξυναμεν 

τὸν διάκονον Ολυμπα; πλὴν δοξαξομὲν τὸν κυρίον ἡμῶν καταξιώδαντα ἡμὰς τὸ ἀγιον 
πασχα ποιεῖν μετὰ ἀνδρος τὸ χτηνῶδὲς τὴς ψυχὴς ἡμῶν δια τῆς ομιλιαὰς αὐτοῦυ 

καταστειλαντὸς -Ἐ 

γ. ὁτι λάβειν ἡ γνῶναι τις οὐκ ἡλπισε δια γραμματῶν εἐπεστειλας ἡμῖν ἃ δὲ 

μαϑειν ἐπεϑυμησαμὲν οὐκ ἐγνωρισάβ, τις δὲ εδεξατο χαὶ δὶ δυλογητοῷ ἔστι καὶ ὁπου 

κατοικεῖς (καϑιζειθ) καὶ μετα τινῶν ἡσϑα΄ ταῦτα γὰρ πανυ εβουλομὴν μαάϑειν. εἰ δὲ 

μηδὲν κατα τὸ θέλημα σου σοι ἐπιτυγχάνει μὴ δϑαυμᾶξε, μνημονεὺῦξ ὧν ΟΥΧ ἣν που 

την κεφαλὴν κλινει" εἰ γὰρ τὸν Ἀξιραλὴν τοῦ παντὸβ οντὰ οὐ δέχονται ποσῶι μαλλὸν 

τον ανϑρωπον τὸν ὧς ἔστιν ἐν σχήματι ἑστῶτα. γιγνώσκεις ὃξὲ καὶ σὺ τι ἢ γὴ 

το 

τοι 

"σιν 

τοῖν 

ιοιν 



08 Ψ. ἘΝΑΝΚΈΝΠΕΠΟ, 

τϑ5) βαθὺς 15 ϑρβ ϑοβο. μθιλάδονς, κῶν ον το 54. ομθ ον, μαϑδοῖς αϑι 
Με δ πμβϑαυυς φροδν κυγολο ΟΣ τῶ. ϑοῖν, ἰαχυο ϑομδος, |19.0.. μι ῦδϑο 
5. Ὁ ἐλ ογλαλοου» Δὲ ἰδθδο 5, θα δ αὐλοῖς Μὲ ἰαθοο. τ. 

ΚΘΙΟΣ λϑὶ εὐν μοδλαΣ χοῦν, ἐδ Ῥμὸ ΚροΣ ἔγαθο δια. δῶν» γϑδὺ 
Ἀμὼν ἐμοϑιὶ γον δον αθϑυ [αν οἰ ρα λλο τοο, σὲ " σαὶ 
οομΐὶ . 391 ξβϑσυν Ῥρβου «(5) ῥῖνο ἐμοὶ βδᾶς Νο .οϑη ἰμβοβο ν»- ὅμαο . Νοδ δὶ 

θα οοῦλα ον.) Βας Ν9 α90 ἔκθαϑο δ οςς μα ὁ ᾶο ὃ Ῥρῶο Ὁ ωϑο) 
ἰδοδάως κο») μὰ λα δορὶ αὶ μον βο γί σρβαν ο νιομμοῦν. οἱ Ἰησϑοι. τουδὶ ἢ 
μα ϑομο Μα ἡ λος. ὧν ΝΟ μο ἡΝϑο ἐϑομθο Νιϑαδ δ ἱ ἰδλος οὐ ἰδλ.5) 
"ο οὶ Βοος Κι ῤλο Νλοαν ῶνοΐ ουδὲ Ὁ. «ρροας, μὲ ἰγαθο ον Μαοὶ. οὗοδλο 
κα; βοδιδοο : [Δ α..κ θοὸν ἰλα, 9 αι αι» ἰορο δ ὡς, δον σον Μρο) 

βϑοΐὸς, τὐκονι γν νρλθ ᾿μροΐμθ ἰϑϑιῖνο. βάλαθον οδϑι ραν, Ἀοιδδον βοοῦ 559 
τ5 οἱ τ᾿ϑϑδαϑο ἰκς οὐ ἐο κ9 οἱ :ιϑιϑοδβοο «ϑῦδθο ἰοομ Π|9. τϑνοι δ οὐδοῦ κοὐ» 
Ἰδοδαθ μγ. «(ϑομοοῦθ θουφνο υδοᾶλα,, "κῶνοι ΟΣ καὸς ϑδο ἰδ ὁ ὡ 
ΜΝ ἰβὸ ϑ Ὅσο, Νὴ οἱ «ὐδϑ " δὰ. ἰδαὰθ σλου ἀϊθ ὡοο. κοϑνοοιο 

165" βραδνδς, μον ἰδωσρλο ὡὸ βοοῦν, οἷν. βιαϑογ λα δΆ αυοὶνς. μοὶ θοὸν μώξο, 
οἷν. ᾿ξ φοθοο ομμοοὶ ομᾶν Σ᾽ σον, ἰδ ἰβάσων 19 ἰδο) ϑμϑοΣ ΒΟ 
ΝΟ ψο ὁοοι : μυἱ Ἀπ. Νλοϑο δίσκο [ανισι μ.. δας ἰλαϑὴ μοοῖν. 
Βαλα δυὰς ἐῤλονιοο, ομϑν Ὁ ρον, 9 (ροῦν δας, ψϑάθο ἰοοορ 9 ΩΣ με55 
ἰοον άϑοι ἰϑεο να, οἷν. τὴ ϑόο . οἷν μϑόθου οὐ βαρ ἰλοδα (0 ἔκῳς, [19] 
μα λδϑςς λον δι λακοῦ τῶν ων ας ϑους, (5 ἰ]αςς ὁ μακλόλυςς αλαοΣθ 
ϑοδ ἰδῶν ας μὸ. μαδὺγ μὰς βμιοὶ λάθος, οἱ μαι ρα, ϑαϑϑας, μων το ρο μ.5 

τιδεταϑοςς., ρουομ] «οϑ ἐδ μοομθ ἴοι τἰαδοςθ «οἱ μος δας. ἠαϑὶ 
φαοΣ μαι ἰγζαν ἐλ αιλοοὶ 5. 2αϑοου. ββιλοοϑῦ ὦ δ τἰ θα ὦ αν .δ,π συ 
δα οὐ ἰδ νυ ἱμάλάλοΣ οἰδδις, Δὸς, μξ ον βαθὺν. ιοϑνίον τ] )οιαϑ 9 μας ὅ» ἰλαλθν 
Ῥτρο μῆδάλδο }} κϑ. [(αδοιθρ ἐδνϑιϑιαδο ἐμὸ ἐὸ ββιϑιδαδ. ς δϑ βαψ μοὶ ἰγομον ον. 
εααΣ. «νον βαδοςθ) οἱ φομδυϊν Οἰδϑϑιαϑο ἔχον οὐϑα δι, οὗνοΣ οϑοἱ 
᾿ϑιδογ 'ωξβο ὦ βώώωδο) ἰδοῦν.» ἰλα κοοὶ . ἰλῦα. ον αλουῦδοο.. ὅομα .ἰλαϑιθθο 

τῆς Ὡς ἴδϑος ο γϑος  ἰλονι» ἰλανοΣ μόρον ᾿ΘΝοΣ ἰϑομοξο οἱ μὰς Ῥρο. μϑιδν 
βαϑ, }} σοῦ οἱ. ἔρβος δῶν οὐ μυξο τίλς οὐο ἰδοθο ἰδ ὁ ιοομδοὶν ἂν 
οὗ» εἰδιοῖν ἰδϑι μεν μοϑοὶ οϑον 7 μοαθδθ ααοιρς, βθϑϑοο πὸ μοὸς ῥϑοας 

τοὺ βϑδνακαλο ὃ ὁ οἱ μι: ο μκωιο [3}} κυμο ορϑν . {μιν οἱ Μοὶ ομεδορας βο ἐμο 
τ» 9 ὁμῶο θόλο Ναϑυὴν κῶν οΣ οὐ ὁ οὐ ὅσο ὡς αν δες ἰ οἱας. Ὁ 
ἰλομας ὧνο ὡς, οοιο.. αραρας (οἱ ατ9 ὡροοῦς, [ρα 055. ιϑομασμβο θομοο ιϑὶ 

ΑΘ λϑο ἰθαα ἴδον ὑαϑῦς, οἰλδιλος :ἰομϑί τῶν οὐ νοΐ ὡς Ὸ Νὺ ὡοο. βαροαϑϑο 
Ὅϑὴ ἰκϑοι τἰδωο μαϑὸς ἐμρο 5 νοἰΣ ᾿ϑδοΣ δας, οξουδδον. ᾿ς ογ}9 «{165..} 

«ὦ» μβαοοδ ὦ ΝΣ] Ὁ ωϑὶ ἊΣ. Ὡ΄οόο9 [μὸ -Ξ κῷ δα ἢ ἐσ ἰεϑιοο 

ν,......... 
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αλωπεξιν» οὐχ ἐπανισταται ξητουσι ποιεισϑαι αὐτοῖς εν αὐτὴηι φωλεξους, ἐπὶ ὃὲ τους 
φρεαταὰ ἐν αὐτηι σχαψαι αὐτοῖς ἐπιχειρουνταφ ποσακὶρ κλινομενὴ πίπτει καὶ αὐτοὺυς 
πνίγει. ἡμὲέὶις δὲ δοξαΐομεν τὸν χκυρίον οτι δι’ ἀγαπὴς ἡμῶν μνημονεύεις τὲ καὶ 
παντι τὴν τὴς ἀγάπης σου ειλικοινειαν ἀποδεικνυρ -Ἑ 

δι τὰ γράμματα εὠὔρᾶκα τῆς οσιοτητος σου ἐν οἱἰς σφοῦρα τὴν σου πρὸς ἡμᾶς 
ἀγάπην ἀπεδειξας καὶ ἐχελευσας ἡμὰς τι τῶν πονῶν ἡμῶν σοι πεξαψαι, οτι κατις τὴν 
Ἔμην προαιρεσιν πέμψαι οὐχ ἐβουλομην διις τὴν μου πρὸς τὴν σωφροσυνη σου κιδω" 
ψυν δὲ κελευσϑεις εὐκοπῶς ὈὉπηκουσίι καὶ ἔπεμψα ὅοι τὸν λογὸον τῶν αἀντιρρητικῶν 
νυνὰα ἀναγνῶις καὶ κατορϑῶις τὸ ἂν ἐλαττουμένον τι ἐχπληρῶν εἰ τινας τῶν μιᾶρων 
λογισμῶν οὐκ ἀχριβῶς εξεθϑεμεν καὶ τὴν χατ᾽ αὐτῶν ἀντιρρησιν οὐ καλῶς παρετα- 
ἕαμεν. ὁμολογῶ ὃὲ τηι δηϊι τιμιοτητι ὁτι,. ἑῶρ ἀρτιὶ οὐ καϑηκοντῶς τοὺς δαιμομεχκους 
Ι λογισμους χατειλήφα τι πολλακις ὑπ᾽ αὐτῶν πολὺ κεχωλυσμαι καὶ μετὰ τὸ οἰχεσϑαι 
σὲ ἀπ᾿ ἐμοῦ παϑὴ ἀρρητὰ υπ᾽ κὐτῶν ἔπαθον. νυν δὲ δοξαξω τὸν χυρίον ἡμῶν δ α 
ηκχουσαὰ περι. σου καὶ ἐμαϑον καϑῶὼς προσηυξαμὴην. ισθϑι μοι τοινυν κηρυξ ἐγκραάτειας 
καὶ ταπεινοφροσυνὴς (Ε) καὶ χαϑαιρετὴης λογισμῶν καὶ παντὸς υψώματος ἐπαιρομξνου 
κατὰ τὴς γνωσεῶς του Χ, (11 ὕοτ, 10,5) νὰ γένηται παρρησία καιρῶι προδευχὴς τῶι 
ψοι τῶν τουτῶν περισσοτερῶν καὶ μὴ γενηται μετακλινομδνος ἡ καμπτομεένος ἡ υπὶ' 
οργὴς παταδδομενὸς ἡ υπ᾽ επιϑυμιὰς περισπώμενος. συμβαινει δὲ ταὺυτα τοῖς τὲ 
ϑυμωώδεσι καὶ γαστριμάργοις οἱ ἡμέραι οὐκ ἀρχουνται καὶ απὸ κακῶν φαντασιῶν 
νυκτὸς οὐ διασώξονται. καὶ συ γὲ διὰ τὸν κυριου ἡμῶν οἰσθα οτι ἡ τῶν ϑειῶν 
γραφῶν «ναγνῶωσις εἰς τὴν καϑαροτητα πᾶνυ συμφέρει οτι τὸν νοῦν τῶν τουτοῦ τοῦ 
κοσμου τοῦ ὁράτου μεριμνῶν ἀφιστησι εξ ὧν διαστροφαι ἀκαϑαρτῶν λογισμῶν υπογι- 
νονται δια τῶν αὐτῶν παϑὼν τὸν νοῦ» πρὸς τὰ σωματικὰ πράγματα δεοντῶν τὲ καὶ 
πηδωντῶν. αοκνῶς τοινυν λὲγὲ μετα. τῶν αδελφωῶν ἵνὰ τὰς γραφας τῶι ὠριδμενων 
καιρῶι αἀναγνῶσι καὶ μὴ ἀγαπῶσιν τὸν κοῦμον χαὶ τὰ ἐν αὐτῶν καὶ φυλαττεσϑῶν 
κλοπας λογισμῶν" αὐτῇ γὰρ ἡ φυλακὴ ἔστι, (ιαρμικον ἀπολλυον λυχους (ἢ μυια) χαὶ 
οἱ δαίμονες πανυ αὐτὸ μισουσι». ὁ πολεμὸφ οὖν ὁ διακριτίικῶς πολεμουμενος πολλῶν 
πειρασμῶν γέμει πολλὴν δὲ κατεργαξεται καϑαρσιν καρδιας ὑπὸ δαιμονὼν οὐ κατὰ- 
γελωμενὴην ὡς οὐκ ἔχοντῶν τὴ! διανοιῶν ἡ τὴν ψυχὴν αδιχειν. ὅπερ γὰρ ἢ συφια 
καδϑϑηκοντῶς κρίνει τά σωματικαὶ οὐτῶς καὶ τὸ διακριτικὸν τὰ ἐν τῶι νοὶ τυπουμενα 
εἰδὴ πεπιστευται [ διακρίνειν, λογισμοῦ τοῦς ἀγιουρ ἀπὸ τῶν μιάρῶν, τους καϑαρους 
απὸ τῶν ρυπαρων καὶ τὴν τῶν ἐμπαικτῶν δαιμονὼν τεχνὴν καταμηνυει μορφῶς αἰόσ- 
ϑησεῶν ἡ μνημὴς ἐνδυομενων στε τὴν προβ την Χ. γνῶσιν ανατρεχουσαν ψυχὴν 
αἀποπλανησκι. ἀναγ χη ἀρὰς παντί τὸν ταυτὴν τὴν στρατειαν στρατευομενο»ν πίρα τοῦ 
κυρίου ἡμῶν τὸ τὴς διικρισεὼῶς δομὰ αἰτειν οὐδὲν δηλαδὴ υστερουμενον τῶν εἰς του- 
του του δομκτὸος τὴν ἀναλήψιν δεοντῶν ἃ ἔστιν ὡς συνέξλοντι ταῦε᾽ ἐγχρατεια, ταπευ- 
νοφροσυνήη, ἀγρυπνία, ἀποχωρησις τοῦ κούμου, προσκαρτερια προσευχὴης σπὕὉπὸ τὴς τῶν 
ϑειὼῶν γράφων αναγνωδεῶς ενδυναμουμενη" οὐδὲν γὰρ ὧς ἀναγνῶσις τῶν γραφῶν 
καϑαροτητὰ τῆς προδευχης κατεργαξεται" ὧν γὰρ ἀρεται ἀποκοπτουσι τὰ παϑὴ οντὰ 
ἐπιϑυμιαν καὶ ϑλιψιν χαὶ ὀργὴν, ἡ δὲ ἀναγνῶσις μετα τας ἀρετὰς καὶ τὴν λεπτὴν 
(ελασσω) κοσμικην φροντιδὶς ἡμῶν ἔχριξοι τὲ καὶ τὴν διανοιῶν ἡμῶν νοηματα ἄνειδέιι 
τῆς οὐσίας τῆς ϑειας γνωσεῶς μυει, ἣν ὁ χυριο ἡμῶν ὃν τῶι ευαγγελιῶι καλει. τάμειον 
αλληγορικῶς ἐν ὧι ] τὸν ἀγιον παάτερα τὸν ἀποχειρύυμμενον οψομεϑα -Ἐ 

εξ. πανυ διαφερει τὴ αὐτὴς ἀγαθότητι ἡ ἐπιστολῇ ἣν ἡμῖν ἐπεστειλὰς καὶ ἀγαϑῶν 
γέμει καρπῶν οὐς δεδικαιῶμαι τρυγῶν τὸ καὶ ϑεριξῶν απ᾿ αὐτὴς καὶ δια τῆς ἠδειας 

οὕμης αὐτῶν τῇ» οσφρησι,» μου ἀνεψυξὼν καὶ ηυφραννον καὶ γέγονα ολὸς ὃν τὲ χώραι 

χαὶ εὐφροσύνη!" εἰἷλε γὰρ τι δοιὴ τοιούτους πατερὰξ παρακαλεσαι τὴν ψυχὴν μου 

εν σχοτῶι καϑημενην καὶ ἐν δκιαιρ τὴς μετανοιας 1 καὶ προδήκει ἡμὰς μνημόνευειν 
τὴν παροιμίαν τὴν γεγραμμένην ὥσπερ υδῶρ ψυχρὸν ψυχῆι διψωσην ουτῶς αἀγγελια 
ἐγαϑὴ ξπ γὴς μακχροῦεν (φτονυ. 2, 38). ἡμεῖς δὲ τι ετοιμαξωμὲν ἀντι τουτῶν οὐκ 

Δα! απροι ἃ. Κ. (ον, ἃ, ἩΥΤεα. χὰ αὐυἴπρου. ΠἸΜ]οΤος -μἰβέοτ, ΚἹ, Ν. 8. Βαπὰ 18,» ΤΩ 
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ὃγῦ . ΡΕΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

᾿ρ! Μείμδις, δα ϑϑῦς καλου ὥς ῦσο,. ἰοιδὰν [απ ὁ Ὅς ὡσιιόθ, μα’βϑο μᾶς 

ΜῈ νηὶ ἰγωβο.. βοῖϑο βόας ἐ ὡς (οἱ πϑλρ οἱ ὑὸς ἰοο Μεὶ νοῦ ὁδὸν μρόονο 
ἰξβν ἰαυυο ϑΚ ἰὼ ὠορονς, οὗσνο ΟΠ] ἰραο ἰοοίας ἢ ων οὶ .»᾽ 5.9 

103. 19 οὴ μμμμ- -- «" ὍΣ. εὐ ὶ λλέαϑο οὐ ΝὰλοΣ σὰ ας μ᾽ ον, ἴοι . οὐδ 

᾿ωθδ ὡσϑο μος 5 σοι ὑνδρος Οβανουν. ον ὡς εἶδον μα κα. 

ἰδ ιοβνὶ ς ογοοῦ Ξ κιυσνος, οιοέϑοῦ μϑ ὅσος ἀθὺ. κυα.6 σός ἀκ ὡς. ψ,δ 49) 

εἰδμ 9 ἰδ μθ Μὲ ῥααϑο 9 μ] οἷν; εἰδδὸμρ υπ 8 5.0 [ιοόδιοο δ 5 ὼς ολμα: 

οἷ 55 ξῳλακοσινς, ἰω, Ξ-᾿ συμ. ο οοῦν. «οἱ ομοὶ ίο ἰδδι ων Ι5.οὐ». ἐτοῖν 

«τς ᾿ϑοι βανθοῦ [οὐο}} .[κούαθ ..5.8) Φορος κα μολὶ μὸ Ομ λοῦνιθος, Ῥρροὺς, ἐο 
Βυ Ῥρβοο οἷ να οἱ οἰδωμθ ὦ κϑλυδοοο ΟΜ οὶ ὡὸ Ὡς ξ5.90 
εἰομδω μο. ὡς. ϑασα ψΌΟ ιαϑοο ἰδῶ «5 ἰωδδοο κυῦδο ἰϑὰ 5 οἱ. κτλαϑοϑο 

τ63"Ὁ ρο Μ᾽ υγο δυο υυοΣ [νο «οὐ Βαὰθ  βμὸ οϑον οἱον οὐδ. [56 5.0 

μο 9 «9 ὑΔΟΣ κόπο (κα δ ἰἰασι")ο ἰδδιο αα.ο. ἄθιοαδν τἰς, θα. 

μοὶ δι Οἰδομα. ὦ τϑ 9.0) ῴςῦσο, οι λα ϑν αϑιοο) οο᾽ τθ9) μϑ. 

θυ ρος, δώ σε  Νς μον ΝΑ. ὁμοαθον οδοοὶ ϑοὶ Νυίος δυο ορϑσο θΣ 

τὔνϑὴ ὁο ΟΒασϑο» ἰδασιαὶ λιο μα δ. ἰνδνο Σς τσ ὧὐ Μμίμδαςς Μὲ 

δῷ ὡαᾶο μ5 οὐοοῖν. οἷς. κϑβοο εἰμ -οατοα. [4.5 Ὁ νἴδοο Ὡς 

κὔνοο , δῷ αν οοἹ ὑκδϊἱ .ᾶ, ὔο5 ΝΣ [αϑρο μέβαδ. ὁ ομροίνδος. 

«ἴσθι ἰϑαυθιλο φϑιϑϑοῖς, ἰλαλος, Ιοΐϑυ μοὶ Με τ ϑρο ον λαλῶν. οὐακοαῦ ἰΝᾺ 

«Δ οΐλὸ ὁ ΝΑ οὉ ἰδ αν οὐ (99). .᾽σοὶ ἤοδιδθο οὐν" βοδϑ. Ναὶ.) οὐ ΜυΪο 
τὔβας οὐδιροαθῦςς, ῷαλαθομν ᾿ϑιθο αλλ κὔνομϑο οἴοοι Ἀώδο μοῦ» ὡὧοϑῦν ἐΔογόμοο ῥο 

᾿5λλο ἔμνϑοο [δι9) ῥὸ ἐμβιϑοὶ γβϑ κὸν τας ἱκρμο ῥο ἡγιδοο ωλα» ἰοομ ολθο 
οὐ ἰδαάθοο., νολθλν ὃ πως ὡς Ἀππ μὲ θοῦ " ως Μὲ ΟἸωΝα. οοιαμ 

τῶϑο ᾿υομϑ “15 σοι ἰοῦ ἊΣ «καθ. ἈΝ 259. ἰοο "5. ϑμβαοὶ. δας 

Οὐ "Ν᾽ ϑλαθλο οὗν, ὀμάθιν ΚΘ} ἰΝθρα ιϑομδοΐν ὦ} ἄθοσοο.. βαὰ. 

Δοδς, μθ οἶροῦ ΒαΘ οἷα. φϑϑιαλοο οἱξοςθ κδὰ ἰοον οἱ «οιοδ ΐγ ϑοαλθογοὶ μπῶ 
Ιβαδω; ἰδιωδνθιϑϑο ἰοο}, "5 ταν ἰδ ὁ ἰδλο βαρ νλο θόρον «βομαο βοογο 

ϑιϑλασανν Κῦναλο ὕοο ἐγ μεν» : οομ ϑοδ ΐν Θιλς οἡ ἐκϑι 550 ἰσομο οἰ) 6.4.5) ἰω Ὁ 

τόϑβρδν οδδο οϑ τα ὥδιο οὖ οἱ ῥον . ἰ αυδαμοο [υοῦ κέφϑδο ἰ(αϑαθλο καθὸ οἱ 

σοῦ θυ Ἰαῶνϑ οἷς ἔρλομοθλο ΘΟ. ἰ9Ν ον μύρον Θμ ἰϑομ  ββάμαϑου τϑιο αϑᾶν. ἢ, 

᾿ς κ ϑϑο ον ΟἹ. «ϑο5) [ον Λϑ)ο ωμο : ϑϑδδο» σοὶ αθδο» (οἱ {|. βοδ.. οοὶ 

ϑομ μα ὑνκροΣ δ ῥοο τ βάλδϑουῦ οοὶ [ἰμαγ δον ἰοιδὰ) ΟΣ ἰξϑιςςς, εφῖϑῶν, αδϑολοϑος. 

βο νοἱ ἔμαθα οἷν. δο ον ἡ νϑοο εφλαλοαιῶς, μ δος, ἰβϑραῷ .ὦ.- 

κα μὴ λα δ 616,0) βου» οἱ .} Ὅθαν υυλαα μοῦ οοο οὖν. Νριοδναὶ }}ν 

πως "ΠΝ ϑροδο ρῶς. ἠαθϑδνν νοὶ οὶ 9 .μα5 σου ἕμῳς. ᾿ῦδϑο εἰοῦϑ 

μὲ Ῥ.ὴ ἴον χοῦν μοὶ (ϑοὶ μο.ὄ [ον λϑγο μο 9 : Βαλ ο μὸ 8.39 δῦ μὲ δ 

ποιοῦν κῶς οα δ. Ομ} ὦα.} μς κοῦ ορΣϑ Ιοθο ἢ πῶς οι. «5.4 μὴ 

Ἐ) γουθοββοτὲ ἴῃ «Αὴ5 

ν...0....... 



ΒΌΛΘΕΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟΌΒ. δ71 

εχομὲν υτι πτῶχοι καὶ πενητες (οἷ. Ψ 890, .») εὐμεν, χρηιξοντες τῆς ϑέου χάριτος καὶ 

πολυ αδυναμουμενοι δεχεσϑαι πλουσιῶς τοὺς ξενουθ ἡμῶν τρυφὴν λογὼν πνευματικῶν" 
οτι δὲ καὶ δγῶὼῶ ἣν ὁτὲ εἰχον ἀγρίδιον χαὶ ἀμπελωνὰ ὁμολογῶ τὲ χαὶ οὐκ αρνουμαι" 

κατησϑιον δὲ τὸ ἀγριδιον ἀκριδὲς καὶ τὸν ἀμπελῶνα μου διέφθειρε συ εκ ὄρυμοῦυ 
(ψ 79,4.) χαὰν ονον, ἄγριον. κατενεμησαντο αὐτὸν. Ι χαὶ δου καϑημᾶν πρὸς τὴ τῆς 

ἀρέτης ϑυραι καὶ ἢ χειρ μου ἐχτεινομενη ---  ὥφελὲ δὲ καλῶς εὐτεινομενη ἣν --- του 

αὐτησαι δικαιοσυνηὴν πάρα τῶν τὸ ἱξρον δισιοντῶν. ἀντιλαβοῦ μου δὴ τηι προυσευχηι 

καὶ ἀντ᾿ ἐμοῦ ἱκέτευξ νὰ μοὶ πέτρος χαὶ ἰωαννὴ πεμφϑώσι καὶ πετρος μὲν δια τῶν 

ἀρέτων αὐτὸν τὠΐννὴρ δὲ δια τῶν ϑειῶν αὐτοῦ λογῶν στερεῶσιν τας τῆς ἀρέτης 
βάσεις καὶ τα σφυδρα τῆς γνωσεῶς ὥστε χομὲ εξαλλομενὸον δια γνωσεῶς αλληγοριχὴς 

εἰσιέναι τὲ εἰς τὸ ἱερὸν τὴᾷ γνωσεῶς καὶ τοὺς τουδαιουρ ἐκκαταπληξαι -Ἑ 

ξ. παρηλθϑόμεν εν ἀγνοιί τὴ» οσιοτητα συν τὸ πρωτῶν ἕξες παλιιστινὴν πορευ- 

ϑέντες καὶ οὐχ ευρομὲν λάβειν ἐφοδιὰ τῆς σωτήηριας εἰς τῇ» οὖον ἡμῖν προκειμενην" 

κἂι ἰσῶς παρὰ τὴν οδὸον εὔμεν ὡστὲ ἀρπαξεσϑαι ἡμὰθ ὑπὸ τῶν πετεινῶν ἡ πετρωδὴ 
εόμεν καὶ τὰ εξανατελλοντίς ξηθαινομὲν ἡ ἀκανϑὼν μέστοι καὶ Ο λόγος ἂν ἡμὶν 
πνιγδται" δέομαι σου ἀφεὲρ μοι ταῦυτὴν τῇ» ἀμαρτιαν καὶ πὕπὲρ τῶν λοιπῶν μου ανυ- 

μῶν πρυσευχου" τρεχύμὲν γὰρ ὃν ϑαλαόδην μξεστην πνευμώτῶ» τὰ χαὶ Ι κυματῶν 

(και. φοβουμαι ναυσχγιαν) πρὸς τὲ τὴν πιότιν καὶ τὴν γνῶσιν χαὶ τὴν δικαιοσυνὴν 

πολεμιξοντῶν, καὶ εν τυυτῦῖς  χυρίὺς ἐντὸς ἡμῶν χαϑευδει καὶ ὁ νοὺς ἡμῶν οὐ 

γρηγοόρει ὁ δυναάτος αὐτὸν δι ἀρετῶν εξεγειραι καὶ σφοῦρα ἡμῖν ἐπανίσταται ὁ φευγῶν 

δράκων τοτὲ μὲν τῆι ουραᾶι δαινῶν» τοτὲ δὲ τῶι στόματι δακνῶν" τουτὸν δὲ οὐκ ἔνι 

αλλῶς ἀποκρούυξιν ἢ ει τιβ ολωῶς κατάφρονει ἐδεσμάτων καὶ κτημάτων καὶ δοξης του 

κοσμου ἀπὸ τουτῶν γὰρ κομιξει ἐν ἡμῖν ὁ πονῆρος τοὺς μιαροὺς αὐτου λογισμους 

χαὶ μετώκλινει τὸν νοῦν ἡμῶν δια λογισμῶν ἐμπαϑῶν ὥστε προσδεισϑαν καὶ μελεταν 

ἐν τοῖς ορατοιξ. τουτοῖς τοῖς παϑεσιν. ἐχρήσατο ὁ παμπονήρος καὶ του τρεῖς πειρασ- 

μους τῶι ϑέων ἡμῶν 1. ἐπηγάγὲεν οτὲ λιϑοὺυς αὐτὸν ποίξιν αὑτὸν ἀνεπειϑξ καὶ ὁτὲ 
τὸν κοῦσμον παντὰ δώσειν ἐπηγγείλατο καὶ παλιν οτὲ οτι υπὶ' ἀγγελῶν διακονεισθαι 

αἕξιος εὔτιν ἀπὸ τεχμηριῶν λογῶν πνευματικῶν ξξηγηδατο. 1 καὶ εν τουτοῖς τιβ δυνατὸς 

αὐτὸν εἰς τὰ οπισῶ αἀποστρεψαι; τις εσται “Ιανιηλ βοηϑουμενος ὑπὸ του ἁγίου Γαβριὴλ 

ο5 ποιῶν μαξαν ἕκ πισσὴς καὶ τριχὸς καὶ στήρος διαρρηξει τὸν δρακοντα; ἐγὼ οὐ 
δυναάτος εἰμὶ ὧς τπὉπὸ τῶν πειραῦμων ἡττωμξνυφ᾽ τῇ» ναὺν ολὴν τῶι κυβερνητηι παρα- 

δεδωκα τοῦ μὴ ξιναι τὴν πεποιϑησι» ἡμῶν ε᾿ ἡμῖν αλλ᾽ ἐπὶ τῶι ϑεῶι τῶι τὲ πνϑυ- 

ματι ἐπιτίμουντι χαὶ τὴς ϑαλασην κελξυοντι τοῦ δὲ εν τῆι νῆι δὶς ἣν ατενιξουδσιν 

γὴ» τοῦ ϑελημώτος αὐτου ἐπαναγοντι, πειθὼ δὲ τὸν υἱὸν ὅσου “ιδεσιον τὸν μοὺ 

ἀδελφον τὸ σῶμα αὐτου πιάξειν καϑῶς δυνατὸν καὶ καταδουλῶσαι δια προσευχηὴς χαι 

νηστείας καὶ ἀγρυπνιῶὰς ὡς τοῦ ἐπιϑυμητίκου τὴς ψυχὴς ϑεραπευτικίον ὅτε μὴ γενεσϑαι 

δεχτικὴην μυσαρῶν λογισμῶν τὲ καὶ κακίας, καὶ συντριβετῶ τὴν οργὴν αὐτου ος ἔστιν 

Ιουδας τοις δαιμοσι, τὸν νοὺυν παραδιδους΄ συντρίψει ὃε αὐτὴν δια ταπεινοτητος καὶ 
μακροϑυμιαξ καὶ ελεους οτι ὑπ᾿’ αὐτῶν γενναάται ἡ ἀγαπὴ τῶν Χ. μαϑητων αἀπυ- 

δεικτικη. ἐπιμελεισθὼ τῇ 5 τῶν γραιῶν αναγνωσεος ὁτὲ οὐ μόνον ἀὐτὸν δσωτηρὰ τοῦ 

χοσμου μαρτυρουσιν αλλα καὶ ποιητὴν τῶν αἰῶνῶν καὶ τῆς ἐν αὐτοιρ κρισεῶς τε παν 

προνοιας. ταὐτὰ ἀρκεξιτῶ ἡμῖν λέγειν πρὸς τὸν υἱὸν σου. τὸν δὲ ανδρα ϑέεου καὶ δια- 

κονὸν του Χ. οτι πολλὴν ἡμῖν εδῶκε παράκλησιν ἐν τὴι ερημῶι συνιστὴημυ τῆν οὁσιο- 

τητι σου χαὶ πειθὼ σὲ καμψαμενον τὴν ψυχὴν δου δουναι αὐτῶι χαϑῶὼς ἐγὼ αὐτῶι 

υπεσγμαι αὐτὸς δὲ ευρησειν ελπιξεν -“Ὁ 

ξ. οὐχ ὡς προς δικχαιον δικαιῶς τὴν ψυχὴν πρὸς τὸν ϑξεον ἐχτεινομαι οτι μεστῶ 

λογιόμων ἀνομίας ουδὲ παλιν ὡς πρὸς ποιητὴν προρ τὸν κυριον εγγιξῶ οὁτι ον γιγνωσκῶ 

τῶν τε ἐνσωμάτων» καὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ τῆς κριδεῶς τὲ καὶ προνοιῶὰφ τοὺς λογους. 

ουδὲ παλὲν ὡς ενῶπιὺν του ϑέου στηκα ἐγὼ ατιμὸς ὁτι δὺς ἄρτι οὐχ ἔχῶ ἀχαλύυπτῶι 

τηι κεφαληι προσευχεσϑαι ὡς τουτοῦυ του κούμου τὰ εἰδωῶλα φερῶν (1) καὶ προσευχης 
12. 
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ὃγ72 Μ΄, ΕΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

τθα νον αλο ἰδῦδνος, θοὸν ἰδαυυοῦ αλουμοος, μὲ θα ιϑοῖν. ἰδοδς, υῦϑο. βασι μοὶ; 
“Κῶ. ἰο) 5.1. Νὰ ἂς. .λαν5 ἈΣ- ααϑοιδδαδ» ὡὸ μὲ μὰ ἢ} ." Ὁ} "αϑὶ μῷ .Ἀ 

νοὶ τλουμοῦ βᾶβαοαυ ἰδ οἱ οὶ. κοῖς «δαὶ ροῦν «Μὲ ἰν5 μον. ο ΟΜ] 
ἐμοίγ οοὴ τῶν μος, Νλο κοϑϑ γῶν ον οἰδουροο αὺ ἰὸν ὠαϑςς, ϑϑιοοΪν 
"ον ομβναρο. δον δα [Ν᾿ 9 ἰδαϑοαν μάϑο . Ῥοιξϑὶ; ομβϑοϑ ἰδωθ ὑραϑον 
᾿ολοὶν ἰδδῶαδας, ἰΝῶδν οΣ ον τοῦς. μοὶ ἰού υθο μὲ ἡ ρῶς μ΄ ὦ ὍβοΣ 
ϑλαϑλο {ΠΠῸ μὸ μοὶ αὐαλακὶν. ΞΕ λαβϑιρὸ. ϑιβαϑ. γο ὐϑἹ ζέϑου οἱ βα9) ΒΙΝΕῚ 

μοδδος «Ὁ "3015 λοι ΑϑΣς δα. κῶ3 δὴ «Ὁ βμο 'οον ἡ λα κολλῶνς μ 

τοι" οἱ οοδυϑ. ὡπιδος οἱ ᾿ς» δ μα  βα  οὐδϑ μοῦ (ἱ ῃῳς Ἀ 

Ι᾿ ἰμο Ια τῷ βω ἰϑϑν λον, ἰγο Ὁ -ὦὁ μεϑρω. «οομεβ ὐὐδνα ρα 

υᾶς τ κθλο βανμο μάθοι ἕκςς ἰοῦ δον μὲ ἰοὺ ἰϑοϑεἰγ ας. μθ βοὸς. δ ον 
δ ΘΝ τοὔϑλϑ ϑὲ λυ ἰβαυεοο υμου άϑα δον Οὐ δ} τ ρθο ἰλαυρο ΘΟ οἱ 

"μοο ’ωὥαα [ο ομαθ ὦ βΟΩΣ ΟΝ ως ὕ ρὸ αν οον Ὡς οὐ ᾿ὥ59ο 
βου μοίαδς, οὐ γον ὦν δῶν, λαϑογο [κάδον μὼλθ ομ. οἱ ομδοί ὧν α 9) 
τῶν ῥε μοὶ κῶν οἱ. θο᾽ ον ὗν αδ. ἐο υλοο Θοῖο, λον οὐδ Κρ δὸ οξρθναν ὠρολολ ίο 
τοδὶ ἢ" ἐμάν λυϑοΣ ς ραϑδνο λα ῦβ δον» μου οἶδα,  λοδο ἄβρος. 

τό" Μαϑ δας, [γο) τὰς πα βέδο.. ἜΣΕΙ] οὗ Μ΄ 65. 5 Ιϑϑαων μον ο. οὗἁ 

Ἰδῦσϑν οἷν. ἰμούαδοΣ ᾿υυ}ο1Ὁ ἰγεροῦς. ἰδ ὼ δ ως οοἱ ῤᾳο.. βαδα. ὁ Νουλν 
Ν δ ῶς θοιο) . ναρονος,, ἰδϑι διὸ τῷ μϑὲν "ἢ οϑοιλδοαςς, ἰραον αι λω, ῥὸ 
μοῦ δῶσο, . προ 9. οοΣ βεθαθ. ἰδιϑι αι λιδασιν «Ὁ 96). «ϑονοὶ λαοθοΣ ἰκαλϑν δ 
Ἂς ὁ ἔμβου μοὶ μας 5ονς βλλδαθο αἱ τἰλος 9 ’αϑογεθ ἀϑρϑο βϑρϑίοου [πὶ δε αἰ ἈΝ 
.ῬΣ. δα μος Νῦν μη. οοὴ Νρβοο οἱ νοὶ ἰλωςς ἰϑῆϑυν νὸν μ᾽ 
Μ᾽ ἰρο "" βρῶ ὸ μὸν ων Μ᾽ οἰδβοομαὸ τϑ ἰϊς σροο. ἰμῥφαμῷ ὅόμὴο 
ε ΐμμο οὗ μάλβασο ἰον μον Νὰ βου. μὲ (5 1" ᾿ὐοιακθι λιν μϑὶν ραϑ ἐϑο . βνίμαν. 

τοι ὴς οἷος ἔμθθο βαιξοο μάθοδν Νυίο βωϑαα ὼ Νοιο μα μο ον Με ϊο ἰδμα ὡὸν Νυΐ 
δα ὡ ςϑοδ : 5.9 λαὸ ὡοδ ϑδοϊ νἱαλοανος, αϑο. νἱ ὧν.530 
δι ον ῷ μαϑῦος, ἰμούδλον μ.5.5 τὸς ῬΟσοος οἰδολδνι λον [κλδον. τα4.0 ἰδ 9 
ἰβοο - το οὶ καθ μακοδαο ἢ δ σα τἰρϑραθ, «οἷν μιμῶ κρ δή Ὁ 

“πὴ πρτθ ἔβαν ἐμή θεν συ θςος ϑοῖο, κροον Μ ουἱ τ τοὴ τϑϑυ 
ἰλαλοΣ, ᾿ο μὴν, κυλο δέομαι, μμπο. ϑοΐν. οϑὶ ἰδααο δβαυγο μα ϑ» λαχοὶ» [μι 9 μοὶ 
" -Ῥονμα ΝΣ οἱ ||} ΟΝ, ἰαδσν ἢ ας μα. «Ἱ  ϑοῖο. κιλαοο . δῦ 

εἶθ Ἀν οἱως Βορο δ. Ἰομβο ἰδ) Μο .μαῦων 8. [9 ἰκα.λ.4. 95 'ϑυραν. 
ῬῈΞ μ ἰαλοι δὸ τὸ κονὺ ἕλας κϑοὶ νον κλαϑοο οὐυξραδοο, 15. Ἀ.9] 

165" λα ν"») ΒΚ5) ας ὁ κὰϑ)ς ἰδοῦν 9 ψλοομοὶ ἄταν ἀν μέλας κὸν μυλανομο 
ων θα  βακαα Μὴ κακὸ ὑὸς κα ἰ  ἰδααο ΝνοΣ βαιὰ, τόμ; ἰμβο ὧδ. 
γκΞ" οὐὰϑ ὼ μα Νάβϑας. βάν δος μαμδοοΣ ἰδνμο ἰδαι μὲ οσσι σῦς, Ναθο 

"λαα μὶ ὡς μα. ονασι δ ϑῦ ϑὴ. (μὸ ῥὸ πα δ 16 οι τΑϑο Οὐαδοο 

»-- ά 



ΕΠΛΟΝΙΌΒ ΡΟΌΝΤΙΟΟΒ. δτ8 

καιρῶν εν αὐτοῖς ἰ λαλῶν" καὶ ἀποχῶρησιν πνευματικὴν του κοόσμου ὑπισχνοῦμαι δια τό," κ 
δὲ τῆς ψυχὴς μου ἀπαύυστῶς μετ᾽ ἀνϑρωπὼν συμπεριφερομαι εἰς πασὰν ϑυρὰν κρουνῶ 
πασαν δὲ πολιν διεξερευνιο εἰποτὲ δυναμαι οψώνιι κενοδοξίας αγοραξεσθαι ὡς εἰς τὴν 
τῆς αὕλιας μου ψυχὴ τὰκ μαται φιλουσὴης πληρῶσιν. ταῦτα ἐξαρχειτῶ περι λαξαρου 
σου ὃν ελεγες οἰκει» ὃν γυῶσει τῶν ἀβρᾶὰμ χολπῶν, τῆς ὃὲ σωφρονος διζκονουν 
Σευηρας τὴν μὲν προχίρεῦιν ἐπαινῶ τὸ δὲ πραγμὰ οὐ δεχομαν" οὐ γὰρ γιγνωσκῶ τι 
κερδανεξι εν ταύτη! ἐπιπονῶι μακρις οου πορευσει οσαὰ δὲ ξημιουνται αὐτὴ τὲ καὶ 
αἰ μετ᾽ αὐτῆς ἀποδειξαι δι κυρίου εχῶ. αλλὰ τὴν οσιοτητα σοῦ ἀναπειὼ τὰς τὸν 
κοσμον ἀπολιπουσαρ ἀνεὺ ἀναγκὴς οὗωε μὴ πορευεσϑαι κωλυσαι" ϑαυμαξὼ γὰρ εἰ ἐν 
ολῶι τουτῶι διαστηματι οὐκ ἔπιον υδαταὰ Τηῶν ἢ ἐν διαλογισμοῖς τῶν φρονηματῶν 
αὐτῶν ἢ ἐν ἔργοις αὐτῶν ἔστι δὲ ταῦτα τὴς τῶν σωφρονῶν καταστασεως ἰπαλλοτρια -Ἑ 

ἢ. οὐ δ εὐφημιὼων δυνάμαι στεφανουσῖναι ουδὲ δυσφημιαιῖις ϑελὼ βαλλεσϑαι αἱ 

γαρ ξυφημίαι κενοδοξίαν παριστασι αὐ δὲ δυσφημίιαι παλιν λυπὴν κατεργάξονται, οὐ 
δὲ κενούδοξια χαὶ λυπῇ αὐτοῦ καὶ πιστὰ ὧν ἐπιϑυμια,  ϑλιβεται γὰρ ὁ τῶν αὐτοῦ 
ἐπιϑυμίῶν «ποστερουμξνος, 0 δὲ τὴν αὐτου προαιρεσινν ἐπιτελέσας κενοδοξίαν κταται. 
Παυλου μὲν ἔστι τὸ διὰ τῶν ὁπλὼν τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν νικῆσαι μου δὲ 

ἔστι λέγειν" πρυσωξεσαν καὶ ἐσύστη σον οὐ μωλωπες μου ἀπὸ προσώπου τὴς χιρρυσυνὴς 

μου (ψ 87,..) καὶ παλιν" ιλασὴ τὴν ἀμάρτιαι μου πολλὴ γὰρ ἔστι (ψ 24, 11). ταυτὰ 
διρησϑῶ μοι προ τὰ ἀγιαᾳ σου γράμματα. διδαξον δὲ τὰς ἀδελφας σου καὶ τους υἱοὺς 

ὅου μακραν οὗον μὴ πορευεσϑαι εἰς τε ἐρημοὺυς τοποὺς ἀνεξεταστῶς μὴ οιχεσθαι" 

«πηλλοτριωμενον γαρ ξὔτι τουτὸ πασὴς [ ψυχης του γὲ κοόύμου ἀποχωρησασης᾽ σπευδει 

γαρ πᾶς ταυτὴν τῇ" τὴς αἀρεέτὴς οὗον μεέτιεναι ἐλομέενοῷ μὴ μόνον τῆς δι᾽ εργου 

ἀμαρτιας ἀπεχεσϑαι αλλὰ μηδὲ διὰ λογιόμου πλημμελεινν" οτι ἢ τῆς δ εργου ἀμαρ- 

τιάς ἀποτρυπι ἡϊωυσεως ἔστιν ἡ δὲ τὴς διὰ λογισμου ἐντολὴ του σωτῆρος ἡμῶν. καὶ 

ϑαυμαξῶ εἰ γυνὴ περιαγομξιη τὲ χαὶ μυρίοις προσώποις συντυγχανουσα ταυτὴν τὴν 

πολιτειων ἐπιτελέσαι δυνάται -Ἐ 

ὃ. γιγνωσκῶ δὲ οτι πολλῶν προβατῶν εἰ ποιμὴν καὶ ευρηκὰας βοσκήμα ϑεοσεβες 
ποιμαινειν ἐν βηϑλεὲμ ολιγον αὐτῶν διὰ ραβδου τὸ δὲ πολυ δια συριγμου. ἐγὼ δὲ 

ὁ αϑλιος εν πρόβατον ποιμανεῖ αδυνατὼ καὶ απὸ στοματορ λυκὼν ἀρπαξεῖν οὐ θέλω. 

δια τοῦτο ἰδου πεπληκται ολὸν πιζρῶς ὑπὸ ϑυμοῦ ἡ ὑπὸ λυπὴρ καὶ τότε μὲν Ὁπερη- 

φανια (1) τοτὲ δὲ κενοδοξία αὐτὸ διασπαι (9). 1 αναπειΐω τοινὺυν τὴν οσιοτητα ὕὅου 

ἐντυγχάνε ὑπὲρ ἔμου τῶι ποιμὲνι 1. τὸ λυτρώσηι ἡμὰς ἀπὸ τῶν ἀγριῶν ϑηριῶν καὶ 

μὲ εἰς ἀριϑμὸον τὴς αὐτοῦ ποιμνὴς εἰσαγην καὶ ἡμίν νομὴν ἀρέτὴς δῶν τὲ καὶ υῦωρ 

τῆς γνωσεῶς αὐτου ἡμας ποτισὴ!: “Ἔ 

.. σφοδρῶς ἐχάρημεν επ᾿ οψει τῶν. ἀδελῷων ἡμῶν τὴι ὃν ἔρημῶι οὐ τοιαυτάι 

συντυχίαι οὐ ταχεῶς ευρισχονται" καὶ τι εὄξι ποιξιν ἡμὰς ἰδοντας αὐτου; οὐκ 

εϑυσάμεν αὐτοῖς μοσχον ὡς εῶς ἄρτι, ἐν ξυγῶν τὴς πονήριας εξευγμένοι, ουδὲ τῆς τὲ 

εὐυξξιας τὴς ψυχὴς καὶ τὴς δικαιοσυνὴς τὴς ἀγαπὴς αξυμὰ αὐτοῖς δπεψαμεν οτι ες 

ἄρτι τὴν τῶν καϑαρὼν χαταστασιν οὐ κεκτημεϑα" προεϑέμεν δὲ αὐτοῖς αρτὸν ξηρὸν 

σημειον τὴς τοῦ νοῦς ἡμῶν ξηρότητος οὐδεπώποτε βλαστησαντος οὐ χορτον ἀπλοτητος 

οὐδὲ συχὴν ἡδυτῆτος οὐδὲ ελαιον πιαινοντα. ἐπὶ γὰρ ἀμπελῶνι ἢ ὃπ᾿ ἀμπελωι ουδὲ 

εν φρονηματι θάρρει» ἔχομει οτι οὐτῶρ μαχραν εὔμεν ἀπὸ τὴς τοῦ ὁορατιου κατα- 

στασεως" μόνον πιστευομὲν ἐν Χ. ] τῆς πατροτῆτος σου εν προσευχὴν μου αντιλάμβις- 

γνουσὴς οτι ἀπὸ τουδὲ ὅπερμίς τὴς δικαιοσυνὴς σπερουμὲν ἐπ᾽ ελπιδι του τηξ ἀληϑινὴς 

γνωδεῶς σταχνᾶς ϑερισειν Ἔ 

ιᾶ. δἰ ποϑῆτον σοι μαχαριας ἀπαϑειας τὸ χτημα καὶ τὴν ἀγιὰν Χ. γνῶσιν 

δεχεσϑαι θέλεις παντὰ τὰ εἰς τὴν τὴς ξῶηβ σου ευρεσιν προσήκοντα επιτηδευσον 

(πραττεὺὴ ἀπὸ πασὴς τὴβ ψυχῆς ὅου καὶ προσευχὴς καίρων αἴτει σοφιὰν παρᾷ τοῦ 

κυρίου δια τῆς αὐτοῦ χάριτος σε ἀπαϑὴ καϑιστασαν τὲ καὶ τὴν τῆς δαιμονῶν πλάνης 

μεϑοδὸν σοι καταμηνυουσαν" ἀνευ γὰρ αὐτὴ ἡ ψυχὴ εν ουδὲ ευϑυνει ὁ ὃξ νοῦν 
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574 . ἘΠΑΝΚΈΝΒΗΠΟΘ, 

ἰοϑι ψνοοὶ [9 τγρρας ἰῇ 'α 9 βὸς μρλϑν αν λα αι ὧν .ο 
νος οὐρα βου. 9 μάδο ἰϑοιν οἷς {0 ὥς τῷ ᾿Ξ μὰς ομοον 

Βα Δ ᾿ϑοβλϑιοον, [κθλοο ἰγα. ραθ δον οἱ 5. Ναθ ββθϑεϑ μον ἰκϑα ὁ ἰαλιθον 
᾿ιΝαὶο μὸὶ Μὲ .1ανοὶ μ᾿ οον «θὲ μοὶ. Ἅὁμαα γκϑίο Νϑὸ ωἹ νοὶ : γα ομοὶν βὰς ὸ 

"δοῦν οΘ. (ϑἱ μβὸβος ἰεϑὶ νοὶ α ας λαὸ γὼ τἰγμα ομροὶγ ϑο, (ϑοο υρμον μοούϑιον 
Ἄϑροα. ροὶν 5 5 ὡρο σμὺ «ννον μ. 139 “ρας ΝῺ ἔωροῖθο οοἷῶὍν οὐ πο 
αϑαὶ ||. νον ᾿5Ὁς ’οοι «ας ἰαυο μόρα βου ίο [16.9) βυϑο οὐἰγκῶ 
οἱ οὶ καρο. οἷος μοίο Κβαιᾶου ὁ μὼ ρας ὕομδν λα . μίας {5} οὖν. ἄδδος δ 
οἱ αν ἰδδααθι, οο ϑιαον,» «Ἱ ἰοῦ μὰ οὐ μὰ ἰο . ὥϑοῦδον ὡὸ 
5 ᾿οϑμο Μοοιν ὑὸς Μ0 τς τϑο εὐ ΐα πλου, (Ὁ τϑοὶ εν το ἰδ 5 
ἐλϑα οὶ [9 ἰρϑρος) οἱ »μῶ. δον; μο.. ἐῬΆΞΩΣ αλοΝο ομϑλς μ5) 

νὰ οἱ ἈΘρΩ Δ οἱ δῶ δἰ οἱ Ναϑδαὶ οἱ νου νὰ οἱ Ῥραρ ἔμανὼν βιοο 

εἰ... «Πδαροϑο ἰυβαλθν ἰκα θυ» μὺ} κοῷ Ἰϑα αν οἱνδϑο υοἱ ΠΟ ΨῊΝ, 

οἷο . δυο ϑααν. νο σοιανδ ἐδ) μυδ ἀοο ν»-ἰ . αν άσὥο ἰϑια.ς 9 . Ἄϑαδλϑο 

«ἡ ϑρ νοἷο ἸΔϑο το ''ωμ οὐ τοῦ οὐδ ν 5 δα ἀμ) Θοὶ ἰμμε 

ὧὼ μοῦ οἱ (ο μος ἰλως ὁ ΝΟ... [κα ϑρθλο οἱ. λλκαλαθ) βμοοοιῖ 

δ 5 δῶ τβακαα ἢ") ἰἰολϊ μς ὧὦὐ νον Οἱ μὲ δὰ 5 [αι ννονοι μος 9 
αι ἰδδαλοας ἰδ 5 Μὲ. [ιγαϑονὰν ἰμας οἱ ο΄ πα πες ὡς τ΄, ει ϑᾶφ 

νοἷο ἈΦ κ 90) νον. ̓ ς 5. ΜῈ᾿ μῦν ἕλωςς Ι»"» υοἱ κα Νο 45 

αὐ ρος ὥϑθρν τωδν ἢ 59) νον ΟΣ κοῦ ν μαὰ) γϑοῦ γάδοο κα ὅς ἰδωλαβαθν 
᾿δο δ μασνος βδνλο μαδα. μόοιν ᾿οὶ τας ||ϑ᾽ 0 κλλο ᾿ϑῶς λαλογ ως ΠΠΟΡωυ ωϑὲ δ. 

ὁ δὼ 91] οἱ ον Μ μον» μο]}» μὰς 59. ἰδλα Νὸρ μας τος ἰἰακα δ ἢ} 
μα ἡ βλαῦο λααν οο 25) μασι. σοι ἰοῶν να, Ναδο οἱ ἰοεῥῦ 
ἔλας "θὲ. ῥμοϊαδιο ς΄ δοκὸς. γα ΝΟ, Νλιο . οὶ το ο μύθοις Ομ 5,5 
ἊΣ. μϑαῤ οἱ μιαθοο ὡς, ον παρ 5. ὡ κα τἰρορμα Ἰακῦο {μα5 

δ 15} ον» Ῥιῇο μου Μὸ «ἱν5 νος Ὅλο (ὡδοαλϑὶ ἔπιον οὐϑοὶ 

" αναθ κλο τιμᾶν, Μέρα, μὲ ἰπν ταὶ οἱ βαπιοοὶ ἰβοο ομμαϑος, γαϑϑαν. 
υδοὸν 19 τλᾶν Ἰορό " τϑ οο οὔκο 5. οἱ τἰοῦν μέρα. δ. νῤλοο «χϑομὶ 

τοῦ" φλασμθιροϑασν ομϑ «οἱ. ἰμϑϑλ! οδν οι ον Μὲ βροο.. μὰ9. ἰλς αὐοοο : βὰ.9 8505 νον β»ῶϑν,, 

Ὡς 5. Ἄἄβνο τιοϑ δος μυα9 ὡς Ὁ] δὸ« β τριαθϑασ οἱ μὲ μογδοο υϑο) 

μ»»Ξ θεὰ Ὡ-ΟΝΝ  ὥον, ρο μ᾽ ΠΝ αλο μα ὦν σαν. ὁ .Ἀα. 

Ῥω το ρ  οηρθοο ῥὸ ν» θα βομθι γ΄. ὥσινςς οἱ μὲ ὧδ ον "0. «ολαϑδν. 
μὲς 9 " μαχουΐ ΔΝ καὶ εἰμν δίων, ορ5 φῶνο, προδισξα, υἱαχ 

ΜῈ τἰωυοῦ ὃς ᾿ϑου ἢ ἘΣ ϑΣ δ λοον δα ιο [λον ομδοΐν οὐῤο 
ΘΟΘΙΣ «πόϑυο ὁοον» βόδδο» τ ϑο εν ἰδϑι μσο ἰκϑϑο. μα αϑϑο. ἰφϑορο οἱ μὰ κεἰ 

160} μοσλα,ο᾽, δὸ φίβας ΝΟΣ ἔφϑον ὁ βσοδθον ᾿ς λαοῦ μϑὸ θοῦ ο. [Δ λλα.ο᾽. καθ 

αϑο Δ βοκο μαναὰ οἰδδνοο οἱ τοῦ" ἐθανς. Νῶς μρνθ ρὸν «μβαλαθαϑ) 

᾿---ῤ 454 



ΒΠΛΟΝΠΙΒ. ΤῬΟΝΤΊΟΠΒ, δγῦ 

οὐκ οξυκίνητὸς ἐν τὴι τοῦ αὐτὸν ποιησαντος οψει. δει τοινυν αὐτὸν ειναὶ ϑαρραάλεον 

κατὰ του αἀντιδικου αὐτοῦ ὡς ἀποδείκνυει ὁ μακάριος Ζ“αυιδ᾽ τιϑεὶις φωνὰς ὡς ἀπὸ 
τῶν δαιμονῶν του στομᾶτος καὶ αὐτοῖς αντιλεγῶν" οτὰν γὰρ οἱ δαιμονεξ ειπῶσι ποτε 
αἀποϑανειται καὶ ἀπολειται τὸ ὁνομα αὐτοῦ (ψ 40), ) λέγει καὶ αὐτὸς οὐχ ἀποϑανούυμαι, 
αλλὰ ξησομαι καὶ εἐκδιηγησομίι τὰ εργὰ κυρίου (Ψ 117], 1.2} } χαὶ παλυν τῶν δαιμονῶν 
εἰποντῶν μετωνακστευου ἐπὶ τὰ ὁρῃ ὡς στρουϑεὸν (ψΨ 10,1) λέγει αὐτοῦ αὐτὸς ὁ ἥξος 
μου καὶ σωτὴρ μου αντιλημπτῶρ μου οὐ μὴ σαλευθῶ ὃπὶ πλεῖον (ᾧ 01, 53). ειδὲ δὴ 

φωνὰς αἀλληλαῖς αντιρρητικας παι ἀγώπα νικὴν καὶ ὑμοιωϑ")τι. “Ιαυιδ᾽ καὶ ἀποβλεψον 

εἰς σαυτον" ισϑι ϑυρῶρος τῆς καρδιας σου καὶ μὴ αἰρες λογιόμον εἰισιενᾶν ὠὐξυ 
ερωτησεως, ξερώτησον νὰ ἕκαῦτον τῶν διαλογισμῶν λεγῶν ἡμῶν εἰ ἡ τῶν ξιεντιῶν 
ἡμῶν (05. ὅ, 12} κ͵ὶ δὲ οἰκξειος ἔστιν εἰρήνην σὲ ἐμπλησει εἰ δὲ ἐνάντιος θυμῶι σὲ 

διαταραξει ἢ ἐπιϑυμμι δὲ ανκασαλευσει. τοιοῦτον εἰόιν οὐ τῶν δαιμονῶὼν λογισμοι" 

προσηκεξι. τον ΩΕ δυκιμάσαι πτι, καιῇν τὴ τυχὴς ὅυυ τὴν καταστασιν εἰ τι 

προσδοκησαντοὸς ὡς ἐπ᾽ ελπιδι οὐκ ευωδωϑη τὸ θέλημα σου καὶ εἰ ὃν τινι ξξημιώϑθὴης 
ἢ αἰτηᾶας ἀπετυχερ ἢ ἐδοξασϑης ἡ ἡτιμηϑὴς ἡ  ωὠνειδισϑης ἡ ευφημηϑς, κατ τὸ 
ρημὰ τοῦ μωχώριου ἀποστολου" δια τῶν ὁπλῶν τὴς δικαιοσυνης τῶν δεξιῶν καὶ αἀρι- 
στερῶν δι ἀατιμιας χαὶ δοξης δια δυσφημίας καὶ ευφημιας, ὡς πλαᾶνοι, «νὰ ἀποπλανηις 

σου τὴν κενοδοξιαν, καὶ ὡς αληϑὴς παλιν, ὑνα εν σὸν ἡ Χ. γνῶσις ἐντυπῶϑηι, ὡς 

ἀγνοουμενος κεχτησο ταπεινότητι, καὶ ὡς ἐπιγιγνωσκομένος κεχτησο παρρήσιων ἐν Α΄, 

ὡς πτῶχος κτημάτων καὶ πολλοὺς πλουτιξων εν γνώσει κυρίου ἡμῶν, ὡς μηδὲν εχῶν 

δια δὲ πιστεως παντὰ κατέχεις. ταῦτα ἔστι σήματα ἀπαϑειας πασὴξ μακαριοτητος 

πλήρους -Ὁ 

ιβ. οὐκ επιστολὴν ἡμι»» ἀπεσταλκας ὦ θαυμάσιε αλλὰ ηδυ εδεσμα μελιὶ σταξον 

καὶ τὴν ψυχὴν ἡμῶν γλυχαινον" ὧβ γὰρ περι ἡμῶν οἱδι ουτῶρ γεγράφας καὶ ὡξ εν 

ἐσοπτρῶι διιί τῶν λογὼν δου τὴν πρὸς μὲ ἀγάπὴν σου διεγραψας. ἡμεις δὲ οὐχ ουτῶς 

εῦμὲεν ὠστε ] πρὸς τὸ ὑπὲρ ἀλλῶν προσευχεσϑαιν ἀρκεῖν οτι καρδιας καϑαροτητὰ οὔ 

χεχτημεθα ουδὲ προσωπὸν ἀκατακαλυπτον τὴι λογικὴν φυσει δια ψυχὴς ἀπαϑειας 

επιψινομενον μετα ἐπιγνωσεως τὴ αληϑειας᾽ τις γὰρ ἂν ειποι ἀγνὴν ἔἐχῶ τὴν καρδιαν 

ἢ κωϑαρος εἰμι ἀπὸ ἀμαρτιῶν κατὰ τὸν λόγον σολομῶωντὸος (οὗ, Ῥγον. 80,9). ο ϑέὸς 

τοινυν ποιήτης τῶν ολῶν καὶ ὁ κυριος 1. Χ, αποστειλαι τὸν ἀγγελον αὐτου ενῶπιον 

σου χαὶ κατευϑυναι τὴν οδὸν σοῦ οτι ἑταπεινῶσας τὴν ψυχὴν σου γραψαι ἡμῖν καὶ 

παρακαλεῦαι" ταύτης γὰρ μονὴ τη παρακληδσεῶς ἐν τὴι ἔρήμῶι ἐπετυχομὲν περα 

παντῶν τῶν ἡμᾶς ἀγαπώντων - 

ι). αἀρχουντῶς μεχαριξ περι τῶν παρεληλυϑότῶν ἡμᾶς ἔξπξισις καὶ περι τῶν 

μελλοντων παρεχαλεῦαφ καὶ οὐδὲν ὁ πρέπει (ληϑινον πατέρα ποίειν τοις υἱοῖς εξελιπερ" 

καὶ τὶ πράττω ἡ παόχω; θέλω μοναξοντῶς ξην ανϑρώποις δὲ μὴ ὁμιλεῖν οτι αδυνατον 

τον ὅεον ορᾶν ξῶν μὴ ολῶς καϑόλον ἀπὸ τῆς διανοίας ἡμῶν ἀπωϑῶώμεν τὰ παϑὴ καὶ 

τὰ 1 τουτου τοῦ χοόμου εἰδωῶλα προσχομματῶν τὲ Καὶ πληϑους παγιδων ἐέσρου: καὶ 

προσευχομᾶι τουτῶν αἀπαλλοτριωϑηναι καὶ ἐν τὴν παρ᾽ ἐμκαυτῶι οἰήσει (1). ϑαυμαξω 

δὲ ἐπι τῆι σὴ: σωφροσυνηι ὑτι μὲ βιαξεις τὴν κελλῶν ἀφιεναι τὲ καὶ εις της ϑαλασσης 

τὰ κυματις ἐμπεσειν. τὴν δὲ ὑμῶν ομίλιαν οὐ παραιτουμαᾶι ἀλλὰ ἐκετευῶ τὸν ϑέον ινὰ 

μοι δῶι τὴν σωφροσυνὴν σου υδειν τοῖς ἐμοιῷ οφϑαλμοις᾽ προδσευχου δὲ περι του 

υἱοῦ σου ξευαγριου ᾿νῷ μὴ καταισχυνὴν αὐτὸν ὁ κυριος ἀπὸ τὴς ελπιδος ταυτὴς 

ιδ.ι εχαρὴν ἔπι τὴι σου ἀδελφότητι (συγγενξιαι) την κατα σάρκα καὶ τὸν χύριον 

εὐυλογησα, μαλλὸν δ᾽ ἐπιχαρησομαι ἐὰν μέτα τὴν τῶν ἀσωματῶν τρεχηιθ αδελφοτητιι 

(συγγενειαν) ἡτις ἐστι» ἀρέτῃ καὶ ἐπιγνῶσις αληϑειαφ᾽ οτι χωριῷ τουτῶν οἱ πνξι- 

ματικοι ἡμῖν οὐ κολλωνται, αλλὰ οψει ἢ (Ὁ) κατορϑώμασι, ϑρηδκειαι εργῶν χαὶ γνῶσει 

ϑεώριας τῶν κοσμῶν τῶν τε γεγονοτῶν καὶ τῶν μελλοντῶν, τῶν μὲν γεγονοτῶν δια 

πίστεως, τῶν δὲ μελλοντῶν δια καϑαροτητος καρδιας [ τῆς εξ ἀρετῶν διὰ τὴς ἐν Χ' 

πιστεως ἐπιτελουμένων επιχτητου" οτί ἀνε πιστεῶς οὐκ ἐνδέχεται ευαρεῦτειν τῶι 

ϑεωι κατα τὸ ρημώ τοῦ ἀποστόλου (Π6}01. 11,4). πρῶτον τοινυν πιστις ἐν Χ. επιξητειται -Ἐ- 
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ΜΓ 
γε} Μ. ΡΙΕΛΝΚΕΝΒΕΙΝΟ, 

ΞΈΝΟ {μας οο [ι9} ῥο ἔοιν ἔμαθῦ δος οαλλλονς, το μαλάθαϑυ [Δ αιλα, οὶ μβσοδλο 
μα α5 Νδαϑ τ ὡς ἰοο ὧΔΔ9 ὥς ο, οἷν. σον αϑὸ εὐοδοῖ. Νίϑοὶ 
οἱ κῶας οὐδ ν τββααν [Δα ον οοδ ἰν τοῦ 41.65.7. ᾿γοιασ. μὲ ἰδβωϑοο 
ας δος, ἔρβον οὐδ ὦ ρθε δ. μου μθ ββϑαλοο ἢ ςθοιθὺ οδσδο 
ΕΜ ἰμροῦ βαϑ. ψβαὺ κϑι 90 γϑϑῦθ Ἰοδο. ράαϑαθ ω 56, θα Ομ ρο ἢ ἰδ μας 
αϑρϑ ψλα αλλδαν., ϑοΣ φορὲς οἱ τς ΟΣ νον ἰἰολα Δ. τϑ βοαν ἔλα ΒΔ) 
ἰδ αϑθο αϑυδοΣ μὲ ἰϑὶ ᾿ς  χχυξ οος δος μἱ θῖν ϑοὶ, .α.. ἰρο "ὶ κροῦα9 

τοο κοι εὑ} ὡ ω τ 39 Θμβ» ΟΝ ὐ ἡ ἰοιδὰν μασαξ μθ (υγο}5 ἴον 1α) 
μα δι, γ5ο -νομϑ). ὁ0᾽ εἰ οἱ τ: βϑαρος, οἱ ἰωϑαςςς τᾶς ὦ μὸς κὲ ἱ τβμὰς ομπ 
ϑιδομβαϑ ἦς βαιμο ων μθορο ᾿αϑὴν ἐγίαν υβρον τ νοὶ οὐϑγδλο μϑλλο υὐοὶν 
“-ϑ δὸς μοδὰ) οἱ. γοὶ κϑϑι νοῦ Ῥρο οδϑθο μὰ οἱ ἰκλοω οἰαραιρο 
") οον τς ὼς ὧο ἰαλο ἱμευΐο τας δὸ μὲ ἰϊμυίο τομοος τϑὶ 
δα ΘΟ], κακὴν μα οἰ. ομβαθο αμοὐ, οἱ θα δὲν αθομ, ΒΟ» ολδ θδα αϑλοὶς. 
ὡϑ: 51} δοὺὶ οἱ . οῃϑ τ: 9. ̓Ξ ϑαδὸ ῥὸγ νοὶ «ἱ τἰλ}5 μεμαὼς ἱν δ0 οἰδαυμο 

τοῦ" οἱ. οὧὐὴ ἰαυας ἰός οΙ οἷν. τ 9} 5 .ἱ .ονϑαδ, μραθ ομθ ως 90) 
ἰδ» οἰδιοῦν οὐ ον ὼ5. βαδν τμμανς ᾿ὐοιαιχονς,, οἱ Ὁ. [αθαν ᾿ον. 
Σκϑϑαϑαιο οἱ βασοδδο κοογα ἤρας, «οὶ θμα ας βδο, οἱαυ τα Γανθὺ ρμο οἱ. Πμορο 
δ λον καον ομθο σα, 1θοο5 μα ἠϊα οἱ οὐδοὶ λοι ομθα, οἱ 
«(αχαρο ἊΣ. εἰο «ϑϑμιδο θὰ Ὁ) υοἱ τοϑιιοὶς. κββνοο, οἱ κομοὶ ὡοοὸ ᾿καθξο 

θοῦ τῶν δον βαροδν ἰδ οοο Δ λοΣ ἈΝ. οοὶ χο τκῶ μλῖδμο ϑομέορο 
Αἰ νοὶ ον ἰκδοϑοθ δο τ κιῦνσι ρου Νιβνα ἰμδον. σοὶ εἰο. δι ανῦν. ςαρθοι οἐβαϑϑο 
“9ἱ ἰαϑδβοο.. ἰονμοο βάϑιααν ἐγ οἱ. (βου ἰγζα εὥνοῦν. . μϑὶ κλοϑομο ἱομδι ιΟγν το βαῖνον οἱ εἶδα νομον μμιθα ας, τὸς ΘρολοΣ τῷ ρθο καρξλιθο οἱ κιλϑνϑανο βοῦν) -, 56) 39. (ο οὗ» μὐἱ ΕΒ οὐ μ! τμαο μὰ αϑ ὧθ κα οἱ αν αὐ 
ἰα τὸ ᾿δῖδο ὁ τχωίαθ αςςο κῶας σρὼΣ κου! τλαθαὶ ἃ μι μρὼ κα ον αι 
νοὶ ᾿ϑανβος ΟΝ ροον. μοὶ ὁλο οϑὲϑ ὅμ τ,  οοιδοῖς μραδοὸν ὡς βαϑο. ἰγα. ὡὸ οἱ 
τ Θἱ μὰς Ἀοὶ, ἰοον . ἰδαα ον »ἰῶς ἡ μα; οἱ ᾿ϑαθολο ἰἰοοῦ 
ῬΈΘΟ ον ροΣ ἰοοΣ ἈΩο ον ἰοορ  μϑὺ Ναλο κοΐ. ομβοδ οὶ ἴθ  αλκανσο 
ἕο κολο Ἀν. μοβοςς, ἰμβόδν ἰδοῦ, κου. ιϑραλϑυΐν μέσ» μὸ νοΐ γα» ἰδ 

ιογὴ οὐ σὰ θοὸν ’ῳΞ33ο :αϑρσϑ τ ἕτὰς ὡμῦγο :  α.Ὁ) οιον οὅοο 
τοῦ ὦ ϑὸν μον, ᾿κῦο ἀυυδοὶ μὴ μὲν τ μμοῖγ οϑὴν ϑμυβοβϑ ἐγρβαν. «ῦ ν}} ον 
Μ .9 ἈΞ ϑομὴὸὸ ϑαάοῦνο μα οὺ Ῥμο «(οομαν, αδέλολον, ο ομ. οὐ οορον 
Βαδο» ὕϑη κυὐαδθῦ τνομβο δῶσμοος, ὠμοῦ μο ἰδιραθ τὰ ὠϑϑλο 
ομδο ἐθῶν Νεο. μτλα 9 ̓υϑοὶ ας δὼ . ἰμ84 κου, ἕμὰς ιϑομοο. κλῶνα οσϑο 
ΦΞΣΥ ΟΣ του ει ον Μεδαθ μῤθῦνς,. οὐ μοὶ 9 ϑν σοι οὐ ᾿ οο 
ΤΡ. βαυμῆςς, βθκον σον ς ὃν ̓ ς ἐτοο Μ᾽ ον δα ἐῤθαν. ὡς δ Κὶς οὐ ομϑο 
οι ῥοο κα, παν», 5.) δ ἐδὰον καλῶν 95) μδὼ0) ἰδνθι «ϑομδνιο οὐἱ 

----ρ ῤ . 



ΕΌΛΟΠΙΙΒ ΡΟΝΊΤΟΙΒ. ὈΤΤ 

ιΕ. μολις εδειξιις μιν σαυτὸν οτι, ξᾺ πολλὸν χρύνοῦ επεποϑησα δὲ ιδειν" καὶ 
ἂν τινι σὲ νουδετησῶ οὐ πῶ εὐχοπον μὸν ἢν τι τῆς μὲν ξργασιαρ καταζρονεξις 
μνήμην δὲ του πνευματικου πλουτοῦ τουτέστι τῆς βασιλειὰς του ουρᾶνον τῆς κατὰ 
τὸν τοῦ σωτήηρῦυς ἡμῶν λόγον ἐντὸς ἡμῶν ουσὴς διὰ παϑῶν κεχαλυμμένης Ὀππαγειρ᾿ 
καὶ δηλὸν εστιν οτέ χῶριο ἐναρέτου αναστροίρης ἀποκαλυφϑηναν οὐ δυναται. αἀπο- 
βλεπὲε τοινυν εἰς τὴν ψυχὴν σου καὶ συντριβὲ τὴν γαστερᾳ σου καὶ πιαξε τὸν ϑυμον 
δου χαϑῶως δυνασαι" ποῦον γὰρ φως δια τῆς φυλακῆς αὐτῶν ανατελλει σοι δειξαι 
διὰ μυριὼν πορὼν ὁ ξευαγριος ὅου οὐκ ἐσχυξι 

ιξ. παλιν πρὸς σὲ καὶ τους αὐξλφους σου γραφῶ"} οὐ γαρ θϑελὼ τὰς τῶν δαι- 
μονῶν τέχνις α᾽ πυὉμῶν κρυβηναι ἔπει διὰ χάριτος του ϑέου ἐν οωι τρέχετε παρ' 

ἢν εἰς ἕκαῦτος τῶν δαιμονῶν ἐνεδρευξι ατενιξων δὶς τὸν μονᾶχον δὶ εἰς τινώ μετῶ- 
κλινει εἰς τὴν δεξιαν ἡ εἰ τὴν ἀριστερῶν, ἢ εἰ εν ξκξινὴι τὴν μεσοτητι τῆς βασιλικὴς 

οδου εἐμπεριπατει. ὡς εἰ τις λεγοι οτι ὁ τὴξ γαστριμαργίας δαιμὼν ἀποβλέπει εἰς τὸν 
νηστευοντὰ εἰ ἡ τὴς νηστείας σκυϑρωπιὰ αὐτου τῆς ἐνδειας κατηγόρει ἢ δια του λογου 
αὐτοῦ τοιουτὸν τί εἐδηλωῶσὲεν ἢ δἰ ποτὲ τὸ τῆς νηστείας αὐτου θέλημα δισταξει καὶ 
αλλὸ μὲν μελέται ἐντὸς αλλὸ δὲ αἀποδεικνυδι τοι ἀνϑρωποιρ ἔἐχτοσϑὲν καὶ εἰ απροῦται 

ἀκουεῖν λογους περὶ τῆς του προσωπου αὐτοῦ χλωροτῆτος ἢ τοῦ δερμᾶτος αὐτοῦ 
λεπτοτητος. χαὶ ὁ πορνείας δαιίμὼν παλιν τους τῶν φροντιδὼν αὐτοῦ ρους τήρει δὶ 
ο μοναξωῶν ἀπανται γυναικὶ εἰ ὡς ἐπιτυχοντῶς ἀπηντὴησεν ἢ ἐμηχάνηδατο ὠστε συντυ- 
εἰν αὐτὴν εν... καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐκπορευομενους σταϑμιξει εἰ γελοῖοι εἰσιν 

ΐ πρὸς σωφροσυνην ἀποβλεπουσν" φυλασσει δὲ καὶ τους του μοναξοντος οφϑαλμους 
ει πότε αναισχυντοι, καὶ τῇ» αὐτου περιπατησιν εἰ ἔστι κομψότερα ἢ διὰ του τρυφερὸν 

αὐτῆς τὸ παϑὸς χαταβοαι χαὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ δοκιμαξεν εἰ ἔστιν ξυτξλερ ἡ εἰ καλον 
διὰ τὴν γυναικα. καὶ ὁ τὴς φιλαργυρίας δαιμῶν τὰς τριβοὺυς ἡμῶν επισχεπτεται ὁπῶς 
προς τοὺς πλουσίους εγγιξομεν καὶ οτι παρ᾿ αὐτοῖς λέγομεν ἡ πραττομὲν ὥστε παρ᾽ 
αὐτῶν λαβειν καὶ εἰ περι τὴς ἡμῶν πτωχειὰς ἐνώπιον αὐτῶν στεναξομεν ὡς οτι δια 
τὸ πληϑος τῶν πτωχῶν ἡμὰς ϑλιβοντῶν τὸν τῆς παροικίας ἡμῶν τόπον καταλιπειν 
μελλομεν καὶ εἰ τοὺς πλουσίους χαριεντῶς ὉὈὉποδεχομεϑα τῶν δὲ πενητῶν ὡς εἰ τις 
φυγοι ἀποστρεφομεθϑα τὸ προσῶποὸν ἡμῶν, τουτοὺυς τοὺς δαιμονὰς καὶ ὁ τῆς κενο- 
δοξιας μιμειται καὶ αὐτὸς προσεχῶν ξἰὶ λεγομὲν ἡ πράττομεν ] τι εἰς ιερωσυνὴης δοξαν 
ῃμᾶς ἐπαγον ἢ εἰ ποτὲ καλυυντος (Ε) τινος ἡμᾶς ὡς αναπαυσοντὸς απὸ τὴς σχληρας 
ϑρησκειας ὠσπὲερ («πὸ καματου) ἐκλυόμενοι στενώξομεν ἱνὰ ἐπαινεσϑώμεν, καὶ δὲ 
παλιν δοξης ἐνεκα τοις αλλοις καταμηνυυμὲν τι ἡμῖν συμβαίνει ἐν τὴν κελληι ἡμῶν 
πρὸς τῶν ἀγιῶν ἀγγελῶν ἢ τῶν δαιμονῶὼν --- καὶ πῶς μοι εἐγγιγνξται τὰς αὐτῶν ξπι- 
βουλὰς εξαριϑμησαι εἰς ας ἀποβλεπῶν ὁ κυρίος λέγει" γινεσϑὲ φρονιμοι ὡς ον οφεις 
καὶ αἀχεραϊοι ὡς αὖ περιστερῶν (ἈΠ. 10,10). δὲν γὰρ ὧς αληϑῶς τὸν μοναχὸν ειναν 
ἀκξραιον καὶ πραὺυν καὶ εν τῆι πρᾶυτητι αὐτοῦ γενεσϑὼ ἢ μαχὴ αὐτου κατὰ τὸν 
προφητικὸν λογὸν (οἴ. 706] 8, 1). ἑστῶ δὲ οξυκινητος ὁ νοὺς αὐτοῦ τὴν οᾧιν ἐν δὲ 
τοις τῶν δαιμονῶν δολοις δεδοκιμαόμενος ὡς ὁ ἱἰχνευμῶν τὰ τῶν οψξῶν ἰχνὴ τηρεῖ, 

ινὰ ἔχηι λέγειν οτι οὐχ ἀποχεχρυμμενα απ ἐμοῦ τὰ του πονήρου νοημᾶάτα καὶ οἱ 
οφϑαῖμοι μου ορῶσιν»ν ξι τους ἐχϑρους μου καὶ τῶν μοι. ἑπανασταντωῶν ἄκουξι τὰ 

ὦτα μου 
ιξ. δδι} τους την οὗον μετιεναι μελλοντὰς τοῦ εἰποντὸῷ ξγῶ εἰμὶ ἡ οὗος καὶ 

ἢ ζωη (901. 14,.) μαϑειν παρὰ τῶν τὸ πρῶτον αὐτῆι περιπατησαντῶν, αὐὑτοιρ τὲ 
διαλεγεσϑαι περι του συμιρεροντορ χαὶ ἀκουειν παρ᾽ αὐτῶν τὸ ὠφέλουν οὐ παρεισα- 
γοντῶν ἡμῶν τι τὴς ἡμῶν αναστροφὴς ἀλλότριον. ταῖς δὲ κινησεσιν ἡμῶν εν τὴ; 
ἡμῶν κελληι προσεχῶμεν ᾿νχὰ μὴ πλημμελῶμεν᾽ τῶν γὰρ μιαρῶν λογισμῶν ξισιν οἱ 
εν μέσωι τῆς οὅου ενεδρευουσι καὶ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν οδον ἀπούπωσιν. οὐ μὲν παρὰ 
τὴν οὗον κωλυουσιν ἡμᾶς τῆς τῶν ἐντολῶν τηρησεως, οὐ δὲ ἐντὸς αὐτὴς τῆς τῶν 
ἐντολῶν φυλακῆς ἡμὰς οὐκ ἐμποδιξουσιν αλλὰ ὡς ανϑρωπαρεσκουντὰς αὐτὰς ποιξιν 

ἡμᾶς προτρεπουσι του τὴς ἡμῶν εργασιας σκοποῦ διαφϑαφτικοι. ἀναγχαίον τοινὺν 
ἡμᾶς πᾶν οτι ποιουμὲν δια τὸν κυρίον ποιεῖν προϑυμῶι σπουδὴν" γεγραπται γὰρ ὁ 

Αϑμαπάϊπηχοι ἃ. ΚΕ Θοα. ἃ. ἹΜ158. χὰ Θδεπροι, Ρ],]Π]Ο]οΕ.-δἰθίον, ΚΙ. Ν, Ε, Βαπὰ 18... 13 
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Ὀ͵78 Ν. ἘΠΑΝΕΚΕΝΒΈΠΘ, 

ομαῦναν ἱ μος [θὸ εἴλαλι, τ μον Ὡς ΔΝ Κρ βῥφϑθααβϑ .5... 
1όγις δ᾽ Βα εμοο βάθια μοὶ μα ἀθῶο, Δα ας βοορ9 ὠαλδνο ἰδ} μϑ ἐδαυοος, 

θα δοθαθ. οἷν οἱ Ῥεον δῦ ἐδ ὃ. -οὗ κατὰ τον εἰλοῦς 5 «59 κὐλρις ἷο τι.) 
οι ἂς ἀμ 5 πὰ ἀν μθῦῖν. ῥοαν ὦ ὠς τόλϑς Ὡς, 
«ϑοιλμμϑν πὸ ϑοῖο 9 ὦ. ομο οδας δὴ 3915} το μα κο ἰβδαὺ 
τϑῦῦθο . οὖν. --ὥϑαϑρο υβααῦ Δα δ  ὰϑα δ αοορϑ 

ΟΟ᾽ οὔδει ς5 Δ ολο λα. δ 5,39 ον οϑὶ ἰββομο ΘΙ ας 9 μὰ .5 οἷ». 
θυ οὐ βϑυλδμο ομϑν ταῦ κοι ρὸν οὶ ἰδ ν οἰδῶνο ᾿αν. «οὐδ ω9. κϑὶ δὸ) 

τό, μ οἷις θα θο τϑιᾶου οὐ 1π ὁ οὐ ἰβδαιῶς ομαυλο «ϑομονβ!!ο  ϑομαιθ δα υυΐο 
ὦ ΟΣ ΟΡ 5 ῥοὴν μοὶ οἰλαα.ς λας κοδΣ ς5 κἰλϑι ἰανλοομο το μιυΐο,, ἰγ,α 
οὔλας ἡ, Κα ὁ τ. δ ο μ.5 Νρανα ὅλως δον "μος ἢ ἰνδὰβ ἰοῖδν 
'3οῖο οἰπῷ ἰανϑος ὦ) τεῦ, μογδοϑιοο ϑροο δᾶ ας μ5. 85 αὐοοὶ [5 6}) 
“οαϑὶ Ὅλο εμὺ ωοο Ἐκααὺν ομαλοοῦς δ αϑοι ᾿δγαο οσοὐ εϑομθο τ 
λαραδὶ μα αα ὡς Ὅδμδο τομδοΐ κ99) οἱν Δρροΐν ὐν ἰγοὶ ον. ονμο, οἱ οἷν - 
ω-Ο ἰοοι ϑοῖο .  αιμοο βάϑαα: ωϑι οι δωο «Ομορῶν βικθϑλο δὰ) ε90. βὸ δ ζϑο 

τόδ σον πα ῥ ’'δα μος μοὶ (οὶ οὐ ὕδμμτο. βανυίτως ;5.4]} »οἱ τρχοδὶ αὺϊ δα 
ἐκρδλανν λῶσρο ἔβα λας, 5.9 ἰ,κ355 5. αὶ οἰβοδιδο κΘ μος (δο  ζλο 
᾿αοδοῖο (ὐ αν ΔΚ μὴ ὥϑρϑ, ὥραΣ ομο Κκιαδααυ; ουμκ ἐς δ. [Ὁ ῥοο 
ιω.5 δανὸς. μοὶ «κττρο αὶ βαλο {5 ἐβι λα μόδον. . ΐα κς ὡς Μὶ 
ἐὸν οἱ οἱ ρηϑ ἰδοῦ δαλον ἐμοξοο το μδλαθν κίθμσος ἰϑαραΣ Ἀν μυββαὰς κὸν αλϑ δ 
Θ ας αιϑϑο υθο. ἔνα σον» ολοδν οι » ο ἀραϑδλου οοὴ Νδορϑ. ᾿ϑραθ» δα οι 
ΝΟ μὲν ως θ ὡσδοι δ᾽} τς αδοὸν ον κλαλοου ἰλϑωδνο ..5 άϑο ᾧν τ) 
ἰαδν ρου :λθλϑϑδο μων. εἰἴοβις ἰκβ. οοὶ Βοος «ϑο ας, βαὺῦ ὑκδδὴ» ὧβο υἷ. 

τόϑηδ κα Ῥρο ἰδϑ5. ἰονονθς, ἌΝ. Νίθοὶ 5Βιαῤω ὦ Μ᾿ υϑαυῶς. 
τῦϑι οὔλδθο μὸ ρῶν κθσκον κοι ρὲ Νασ Ἡ} ̓ ἰϑϑιρϑαϑον {1 οὐ Μὲ τομῶν. 
«αναυς, τϑ οδς ὁ ἰἷἧ ἴοθιο . Ἀ]ωροὶ ομβας βδομο ἴοον οἷς κὐϑοδιαὶ 
δϑο βαυυδλο ον οἱ» μο ὡὸν πως κου οι. ἰμαλλα κῶν ἔρος 9.59 λοοὶ οἰδιϑαυν 
αὐμυδροῦς, οὐ ΝωλοΣ καθ ἰρβ5. μαϑὸο θὰ Νοσθο ἴμβας Νιϑο «5 βδὺος "οὶ :ἰοῶν 

μμϑηλο το “αι ὗν. ὌΞΟΣ 9 ἰὅϑο μου [5] «5 οαὐαλῦνο Ομμ5) ς 5 

νεϑὺ βων δας σοὶ νιοὶ τῷ, “αδιαυλαοδ δας μὲ ἰμοο ὠαιθῦνα, ας 
τόβῦ αόονο ἘΠ} ὥξϑο {519 Ι'ωσυνο μα. ΟΝ δ Ῥ9 ͵ὐὐδραῶῦς Νδϑο ἢ 

τῷ οὐδοῦ αι ἡ. οϊο . ασυν» ν α.9 οὔἌϑαΣ εἰ μὰς [5 δή 

“25 [μι μϑὶος Ὁ βλάσν» δα ἕλος δὴ ἠο δ] 5.5 ἡ δου ϑα. 
"6 .15α βϑὸο οδιοὸς [κου 9.165...) 'κλϑὸ Μαϑν δνϑυ ων ὩΟΛ νυ ραν, 
ἰναλλαον Ἀν. «μρδαϑ λοία λ ἐλο) ον λδιο οἱ ἤν οἰδααο ϑὸ ὃς μὸ 
"πΡΑΣ ΘΝ ὦ οἷος ολλο ἴοι, οο᾽ [λον ΟΣ ΟἹ φϑρραθα ἐς .ὐμα) ἰβιρο ἰδδϑο; 
᾿ϑλΘ ὑδλου οοΐν, Ομμλααν [᾿α οολος, βθαλο οὐ ΡῈ5 «ἶμδλο μον μυϑοὶ δὸς, ϑγαλοο 

-. 
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ἐλεῶν ὃν ιλαροτητι (Βὕτη. 13, 5). τι γὰρ ὠφελημὰ εἰ τὴν πλεονξξιαν μὲν δια δικαι- 
οσυνὴς ᾿ καὶ τὰ παϑὴ τὴς γαστρὸς δι ἐγχρατειαὰς ἀποτιδεμεῦνι, αλλὰ δὲ παϑη τὴς κενο- 
δοξιας ἡ τοῦ γογγυσμοῦ εὐδυομεῦθα καὶ ἡμὶν καιρῶν προΐευχηρ συμβαινει, α ἡμιν 
σίρος τῶν πρὸ τουτων» παϑῶν συνεβὴς οὐ. γαρ τοῦ ἀντιδίχου ἡμῶν πόροι ἐπιτηδευουσιν 
ὥστε ἡμᾶς του ϑειου φῶτος τοῦ ἐν τὴν καρδίαν κατὰ προσευχὴν ἀνκατελλοντὸς ἀπὸ- 
στερειν' περι τουτῶν τῶν λογισμῶν βυαι ὁ μακάριος “΄αυιδ εν οὅωῶν ἡ. επορευομὴν 
ἔκρυψαν μοι. παγιδα (ψ 141,2) καὶ παλιν σχοινια διέτειναν παγιδὰς τοῖς ποῦιν μου 
(ψ 1890, 6) Ἑ 

ν᾿ 

ιη. τῶι δαιμονιωδει λογιόμωι τρεῖς ἀντικεινταν λογισμὸν τεμνοντὲς αὐτὸν ἕν τῆι 
διανοίαι χρονίξοντα ὁ μὲν πρῶτος ὁ ἀγγξλικος χρυπτῶς ἐν ἥμιν ενυφεστῶς, ὁ δὲ 
δευτέερος εκ τῆς ἡμέτερας προαιρέσεως ρεπουσῆς ἔπι τὸ χρξίττον, ὁ δὲ τριτὸς ὁ ἐκ 
τὴς ανϑρωπινὴς αναδιδομενος φυσέως καϑ' ον κινουμενοι καὶ εϑνικοι ἀγαπῶσι τὰ 
ἰδια τέχνα καὶ τοὺς αὐτῶν τιμῶσι γονεῖς. τῶι δὲ ἀγαϑωι λογίσμωι δυο [μονον] ἀντι- 
χεινται λογισμοι [ὁ τὲ δαιμονιωδὴς καὶ 0 ἈΚ τὴ ἡμέτερας προαιρέσεως (οαιϑυμιας) 

«ποκλινουσὴς ἐπὶ τὸ χξιρον. εκ δὲ τῆς φυσεῶς (απὸ ϑέου) οὐδὲν ξξδρχεται κακον" οὐ 

γάρ ἀπαρχὴς γεγοναμεν πονῆροι ξιπὲρ καλὸν ὅπερμα ἐὄπειρεν ὁ χυριος εν τῶι ἰδιωι 

ἀγρῶι. τοιγάρουν ὄχιξουσιν τε καὶ σχίξονται οἱ, λογισμοι, σχιξουσι»ν του κακοὺς οἱ 

ἀγαϑοι τὲ καὶ παλιν ὑπ᾿ αὐτῶν σχιξονται" τὸ δὴ ἀγιὸν πνευμὰ εἰ τὴν πρώτην του 

λογισμου υποϑέσιν ἀποβλεπὸν κατ᾽ αὐτὴν καταχρινει ἡμὰρ ἢ δικαιοι. εστι δὲ τὰ 

εἰρημένα δε ἀναβαινει μον λογισμοθ ξενοφιλιας δια τὸν χυριον ὁ δὲ πειραζῶν ὑυὑπὸο- 

γενομένος σχιξει αὐτὸν ἐν ἐμοι (Π) ὑποβαλλῶν χενοδοξιας προαίρεσιν και παλιν ἐγγι- 

γεται μοι λογισμὸς ξενοφιλιας δι αὐϑρωπαρεσκειαν λυξται δὲ καὶ οὐτὸς διῶ Ι του 
ἀγαϑου λογιόμου δια τὸν κυρίον ἐν ἡμῖν τὴν ἀρέτην ἐπιτελουντος᾽ ξὺν» οὐ» ἐν ξργοι 

αἀγαϑοις τὸν πρῶτον λογισμὸν κρατοῦμεν Ὁπὸ τοῦ δευτερον πειραξομενοι τὸν τοῦ 

πρώτου μισϑὸν ληψόμεθα δια τὸ ἡμὰρ ανϑροπουθ οντὰς πρὸῦ δὲ τοὺς δαιμονας 

παλαιοντὰς ορϑον λογισμον αδιαφθαρτον ΧατΕχ ει αδυνατειν, οὐδὲ τὸν χι λογισ- 

μὸν ἀπειραστοι Κατξχειν δυναμεῦ δια τὸ τοῦ χρεξιττῦνος τὸ ἐπίλοιπον ὃν ἡ" κατ - 

μειναι" πλὴν εἰ λογιόμορ καταργῶν ἐν τινι χρονιξει ἀντι, τοῦ χαταργουμενου υὐρισταται 

καὶ πρὸς τοῦτον τὸν λογιῦμον 1 τοῦ ανϑοώπου ἐνξογξις γυμνξτον τ 

9. ιἰχανῶς παρακεχλῆχεν ἡμὰς τὴς οσιοτητος σου τὰ γραμματα καὶ τὸ πληϑὸς 
τῶν ϑλιψεωῶν μου αἀνεψυξεν" ἀλλὰ δοιὴ ὅοι ὁ κυριὸς ευρεὶν ἕλεὸς παρα τῶι κυριῶι 

δκδινὴι τῆι. ἡμβραι ἔπει ἡμᾶς τοὺς ἀμαρτωώλους καὶ ταπεινουβ ουδὲν δὲ τῆς ἀγαπὴς 

σου αξιον ἔχοντας ἐμνημονξυσας, 1 ἐγὼ δὲ σφοδρῶς ηϑέλον την σωφρονι παρϑένωι τι 

διῷ τὴ» ξῶην (σωτηρίαν) αὐτὴ συμφέρον δουναι αλλα ἢ τῶν ἐπειγόμενον ταχυτὴς 

οὐκ αὐρηχε᾽ πλὴν κα προειπομὲν (προεπεμψαμεν κὐο δια κυρίου πασὴην προαιρέσει 

(προϑυμιαι) αὐυτηι παρεδώκαμεν ὑνὰ ἐν τῶι νον πρυυξυχηταν αδιαλειπτιῖδ τὴν τ ἐπι- 

ϑυμιαν δι ἐγκρατείας πιαζὴν καὶ τὸν ϑυμὸν δια πραυτήτοα γαλινωσηι ὑπὸ γαρ του- 

οὐτῶν λογισμῶν (Ε πιγετί ὁ ὕεξου λογος ὁ ἕν ἥμιν υφξεῦτῶς χατο τὴν δυνώμιν 

ἡμῶν επιτελειται, δια τὲ τῶν χρυπτῶν τὴῇβ ἀρετῆς ἡμῶν εογϑῶμ ἐν ἡμῖν οὐρϑήνοι βου- 
λεται καὶ τὸν ἀποκρύυπτον πῶτερὰ Ἐαν ποιητην δ, ἡμῖν ἀποδειξαι -Ἑ 

κ, δεύδεκται μὸν ἢ πνευματικὴ δου προσιρδσιᾷ ΧΑΙ ϑαυμαζῶ σου τὸ φιλομαθὲς 

χαὶ ἐπὶ τὴὶ προκοπὴν σου χαιρῶ ὁτι επιβαλουσα τὴν χειραὰ ἐπ᾿ ἀἄρῦτρον οὐχ εἰς τὰ 

ὑπισὼῶ «ποστρεψασα τὸν διαφϑαρτον κοῦμον επιξήτεις καὶ τὰ προσχαιρα κλλα ] τὸν 

καλὸν ἀγῶνα ἀγωνιξὴν ὡὐτε στέφανοι τὴς διχαιοσυνὴς στειρανουσθαι τε καὶ τὸν 

νυμφιον Χ. εἐφορὰν ον διὰ αγάϑῶὼν εργῶν ξητεις᾽ αὐτῇ γχρ ἔστιν ἀληϑινὴ ξητησις 

δι εργῶν ξήτειν τινὰ τὸν κυθιομ" οὐδε γὰρ ποιῶν χνομιαν ξητει δικαιυσυνην καὶ 

μισῶν τὸν πλησιον ξητει ἀγαπὴν καὶ ψευδόμενος ξητει αληϑειαν, αὐτῇ ἀρὰς ἔστι 

ξητησις κυρίου τηρησις τῶν ἐντολῶν μέτα πιστεῶς εἰλικρινοῦς χαὶ ἐπιγνωύξως τὴῦ 

αληϑειας. τουτῶν ὃε ὁ τυπὸς τι ἔστι διδασκει σε ἣν σοι απεστειλᾶμεν γραφὴν 

γνωριξουσα σὺν τὴν στενὴν Καὶ τεϑλιμμενην οὗον, ἐπαναγουσαν δὲ εἰς τὴν βασιλειῶν 

του οὐρανου τὸν (δι εργῶν) πειϑόμενον -Ὁ 

κα. δυο χρηϊξυμὲν παρακλησεῶς δγῶ χαὶ σὺ αδελῴε μου ἀγαπητὲ Βυσταῦιε ὡς 
τὸ ἢ 

ιόγ 

τθγὺ 

τόθ 

τόϑ 

1684 



ὅ80 Ἅ. ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΠΟ, 

ἐσθ᾿ λον αὶ» δ λοοοὶ ὠπσιο ὡοἱ Νο μἡ οἰμαϑς τϑλιοῦ οἹἹ- [5 ἰμρᾶϑ ἷ5 
τδϑηῦνα μουν βλοβάβιναςς, μὲ Ὁ) θμο (κο « οὶ ἐρθο 8.15} ματι μ᾽ σμοοο ἰας 9 5] 

{γ)19 ἰμαδιο λό δὰὰθ Κνιμαλο κι 9 θα ὡς ἰοοι ὥαρο κοὐ ἕλας 99 δου ὶ 
υἷι ΑθιροΣ.. οαλοσου ὠραϑοὸς, [5] ϑν ΞΟΗΣ 96] (μας Μὲ ρόνομο βαϑο βϑμοο 
ἔβαν θα μκο οἰ βῃβ. ᾿ορλῦ οϑδὶ ὯΣ, ας ὡς 9] ἄϑιροο ἶμας ον, μοὶ 
ΔΔοιν βὰν δῶ δον ὁο δὼ ἀγα ίαο οἶδα δ ΝΩ͂Ν μα [Δ 
τ᾿δῶο μδνοϑᾶς, Δ] μϑθον δου μα κυ ΚΝΩΣϑΝ οβλο υοἱο εὐϑῶν μοὶ (βου μουν. 
ΞΘ ΠΕΎΝ «ἀμ5 ἰδλμῷς οο ἰΝᾺ3) Ὅς ᾿ς νΞαλῶ. ἰααν ρο κ9 
λοις, αδαὶ ἰἰασὶ ὁθδνϑ νον τρβαν. ιορϑὶ μβθοο, μα δῦ μων μλμο τα. μίο 

δοῦν ΘμοΣ, οιδϑακοῦ βοοδιοον ἐλοας { ἰγανο ρὲϑ ἰδ 5, αὐ δα ως κολλλϑοςς 
«κοδΝαίνος δας {085 Μὲ ὥλαθθοο. Δορογ» θα -δόο τκωρο Βασροί ὡς. Ἀϑομ 
λα μϑ μον. «ϑρλδϑ ἰγοὶ βουνοῦ, γος μὸν [9 «λοις, ἰοδιαίο ἰπ ὁ μας [Ὁ 
ΟΣ ον} ὁμάδα ἃ ας τλοο οοΣ ιϑομοθ κ ἄαϑο. υἱοῦ οἷν ᾿θαῦ 
ἀμ ὡς ἰγρβυϑο ἰδβϑθαϑ ὡπ τ δϑλοο δ. 55) βαδδ μὲ 14. 65 ἈῸΒ 
"ΑΞ ΕΘ ομο οἰλασ οδλϑο ᾿ϑαδλς [ἡ δ, 5 ὐὐμοσο,. [126.59}}} πος 
ἐρῶν Διο θὰ ΣΝ. ὌΝ μας νομοΐο ΚἈοομ δ 9 οἱ Μίωδν, ς9οιο 
το το τ μοδο οἱ ς κοῦ δμο ΨΘΟΣ ἡ Αθ, ρος, (οἱ τομβν «κμὸ 

τύρλὴ τος, ὐξβαρο υϑαδς, ἰαα ἢ. Ῥρο Βν μν υ βνραν, .»αϑὸ αϑος, 
δ. καῶδ ...5 ΦΆ ω9 έῖϑαυ ορ 5 ϑο. ἰδ φὸ ὡμκουϑὶ οἱ 
τϑ ΝᾺ. Ωμο δῦ κ3οἰο ΝΟ δὶ ΡΟ φῦσο «δα ΘϑονΝ, 
ἰαοὶ ὡὸ αοιδ. ὁθο) μϑῦ ξονς δο᾽ ἰδ. ὡο ἰμιος δος, ἰΝαθομαϑο μκϑ ἰις οροο ἰμῥω 
Ῥτθ τὐομοὶ ἰαῦροθ ἄκροι κε τ μϑ μϑ γρι αὐγοίος. γαβαν,ο. γαῖ φὰς 
Ῥστρ ῷ ᾿ς. αϑογοὶ «οἱ» οὐοι.. ἰγϑμοο το. οοον μὴ αϑοὶ ὦ Ὁ Λα οἱ «θοῦ 
μμ.ως 'οο ΟἸϑλλϑ, [ακαο σα 5 Νοδν» εἰμρνγ οἱα, οἱ ἣ δ. 
ΟΝ ΟῚ κ κα οἰν .λακυῦ μοέαϑ στῶν» ἰγϑδνι ἰσομ ἰκαλθ πο »οἱ μα δοΐδοο 

το σον μκαθον εν ν νον υβο . μα. .δὴ δυο ονϑ ἰοομο. Κλ α9}} ϑονς φιαδ 5 
Ἐὸ  ροὶ ἰδού» κῶνον ϑο μκ Νυθοι ΒΒ. τ ομ5. α9) ὧς. ϑομῦ 'ὥἄβξαας οἷν. 
λοις ἐ μο οὐ  ν ββλλαλο ον , κι δοΣ βοοῦ θο τἰδῶ δλοῦ Νὴ ῥδνοο τ9 
ϑοῖο Οἱ ββο ἰδοῦ βαϑον ἐμᾶς ) 6) νοΐ Οομοςς ἰ ἰδααος οἱ μϑαξεθ ὡὼὸ 
νοὶ ομὸ ὡδὶ ὠσαθν «υοιαδν δι καθ μδοι Ὁ ἐδολθοὸ, ἰβολ» φοὶ οι ἀλο ἰγον ὡο δ οἷν. «οἷ» 
τϑϑ ὥς ὡν εμἱ οΝοῦ ἢ μου μὰς βάσϑ μας βοσαβδαιος ὰ.5) 96) 
ἈΞ μαδ. ἰδ λῶν, οἷν. τὐϑμο ἰδ σοῖς. εἰς, ον οῦο μοοβνο 
«ἴα. .ἰρϑϑοο σι κων νϑϑὰ) νοἱ τβκοῦ [κοῦ βας. δ ὧατϑ. ἰγοὶ 
ιϑοῖα. υὕθδὶ Η. μοὶ τῷ. θα βαρ ἰοο. ον λο ἰοῦ α᾿ «9' ἰπέλως. 

τό δ κῳ θοῦ, οἰ. 15 3. Δ ααδαν μοοῖν :ρλλο μι "ν νοἱ οεθιοασ (βοο 
ταῆο Σς ὡ Μὰ». αν «μῦς. βεηεδαϑ ᾿νοῦ οὐδ δι δ λλϑας, «9ἰ -οαΐ ὍΣ. 
κϑϑοο., ἰγοὶ 1.5 0}} ορεγεϑαν, -"} ἰδυοςς 9) νοἱ τ ταϑ ἢ» «Ἱ Δα «ρον "υυλοί μου 

δ“-ὉὉ 
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σὙπὸ τοῦ κοινοῦ πατρος ἐγκαταλελειμμενοι" καὶ ἐγῶ παρακλησεῶς οὐ μξιον σου χρειαν 
ἐχῶ εἰ καὶ νυν παρακαλέσαι σε ] ἐπιχειρῶ" οἰσϑαὰ γὰρ πῶς μὲ ἡγαπησὲν ὁ μακαριὸς 
τὴ σὴς οσιοτητὸος ἡμῖν μεσιτευουσὴς καρποιορουσὴς τε καὶ αυξανουσῆς. καὶ νυν πιστευῶ 
δὃ'» τῶι πυρῶν ἡμῶν δ ὅον ἐδῶκεν πετερο ποαππῶ Ονησιμον τὸ οὐτῶς ὅ0ι. ξις πασῶν 

παραπλησιν ἀρκεὶ τὲ καὶ ἡμῖν εξαρκεσει περι τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν ἐντυγχάνειν. πλὴν 
καὶ τὰ νυν καλῶς πεποιηκας παρακαλεσαξ ἡμᾶς δια τῶν αγιῶν σου γραμμάτων καὶ 
εδηλωσας τὴν σοὺ πρὸς ἡμᾶς ἀαγάπὴν ὑπὲρ παᾶντὰ εν κυριῶι ὈπὉπερβαλλουσαν. δοιὴ σοι 
ουν ὁ κυριὺς κατὰ τὴν» καρδιων σου. καὶ κατὰ παν φρονήμα δου ἀποτελοιὴ υτι τιμᾶς 
του ταπεινοὺς καὶ ἀμαρτώλους οὐδὲν τὴς δου ἀγάπης αξιον ἔχοντας Ἔ 

κβ. πολλάκις ἡμᾶς παρακεκληκαᾷ τὸ μὲν δια γραμματῶων τὸ δὲ δια ἀγνὼῶν αδελ- 
φῶν επιφοιτηόεως καὶ τι ανταποδὼ τῶι κυριῶν οτι ολὴην τὴν χαριτὰ ταύτην παρὰ 
σοι ηυρηκα; μολις γὰρ ευρισκει τι 1 πατερα γενναῖον" πλὴν δοξαξῶ τὸν κυριον ἡμῶν 
καὶ τὴν ἡμέραν τῆς ἀναστασεῶς αὑτοῦ ἣε μοι τὸ ἅγιον σχημὰα δεδωκας τὲ καὶ τῶι 
τῶν μοναχῶν αριϑμωι συνεμιξαρ, ἀναπειϑὼ δὲ σὲ προσευχεσϑαι ὑπὲρ ἔμοῦυ νὰ τὸν 
ἀγαϑὸον ἀγῶνα ἀγωνιξῶμαι τὲ καὶ τῶν δου προσευχων καταξιωϑῶ" καὶ μὴ σὲ βαρυνηι 
τουτὸ ποιειν διαπαντὸς πρὸς ἡμᾶς διὰ ἀγνῶν ανϑρῶπῶν πρὸς δὲ ἐρχομένων καὶ ἕν 
πάσαις αἰτίαις δι᾿ αὐτῶν ἐπισχεψον ἡμᾶς. ἀσπαξου ἐχεινὴν τὴν πολὺ ἐν κυριῶι κοπι- 
ἀσασαν" ασπαξομαι παντας τοὺς μετα τῆς δὴς οσιοτητος -- 

κγ). λογῶιν καὶ εργωῶι καλῶς ἡμὰς παρακεκληκας ϑαυμαστε καὶ επεσκεψας μὲ εν 
σκοτῶι τὲ καὶ σκιαν τὴς μετανοίας καθήμενον, ὁ κυριος, ἀνταποδοιὴ σοι Ὑπὲρ μου καὶ 
οὐτῶς περισσῶς ὡς πλουσιαξει ὁ δοτηφ᾽ χαὶ ἰὅοιμι σὲ ἐν τῶι μξλλοντι αἰῶνι ἐπὶ πεντε 
καὶ πὶ δέκα πολεὼῶν ὃν αἷς καὶ ἔκεὶ ευρεϑεδιημεν ὑπὸ σου παιδευόμενοι τε καὶ τρε- 
τόμέενοι. χλινου κύριε ἐγ υππητῶς πρὺς τῷ τοῖν τῶν τεῆνῶν ὅοι τοῦ ἐπιόπκεψαι ᾿ ἐν 

γνῶς εἰ ποτὲ τι τῆς σοφριαὰς σου ἀνάξιον ἡμῖν τολμαται ὡς τῆς τὲ γνωσεῶς ἕενοις 
κοὶ τῶν ϑειὼν πολεῶν ἀλλοτρίοις -Ὁ 

κῦ. πᾶνυ παρακεκληκεν ἡμὰς ὁ διαχονοθ σοῦ ὁ ἀγνορ Ολυμπὰς καὶ πολλὰ διη- 
γηδατο ἡμιν περι τῶν κατορϑωματων σου καὶ πῶς τὰ προβατὰ δου ποιμαινεις ολιγον 
δια ραβδου καὶ τὸ πολὺ δια συριγμου καὶ πολλὰ τῶν προβατῶν τῶν ἕξω νειμαμενῶν 
ἑτρέχον απὸ τουδὲ πρὸ τῇ» νομὴν ὅου τὲ καν πότον χὼμ ὠμολογηδαν ἐν ξνι, ποιμξνε 

δι᾿ ἐνὸς. ἡμξὶς τοινυν δν τοῖς πρώτοις μὲν μεμαρτυρηχαμὲν ἐμπροσϑεν παντῶν αδελ- 
τῶν πέρι δὲ του δευτέρου αὐτοῦ οὐ ἐπύπται μὲν μαρτυρὲς ἔγένοντο οἱ καὶ ἐγνωρισαν 

ἡμῖν (το πρότερον ὃ [Ὁ) περι τῆς συμφωνησεως τὴς ἑκχλησιαὰς ὡς δια τῆς πραυτητὸς 
σου ἡ τῶν ἔχϑρων σχληρότης εὐβεσται" ἐγένου γαρ πραὺς καὶ μαχητὴς κατὰ τον" 
λογον τὴς προφητειας (1 00] 8,13), γένοιτο τὸ τὴς προσξυχης σου ἀποτελεσμα σωτηριὰ 
τῶν μακρὰν ὡὔτε καὶ ἡμὰς διὰ τῶν προσευχῶν σου στηριχϑέντας προσελθϑειν ιξρου- 
σαλημ, γενεσϑαι δὲ συμπολιτας τῶν ἀγιὼν καὶ οἰκδιους ] Χ. δοξαξοντας τὸν νικὴν 
ἡμὺν ὄονταὰ -Ἑ 

κε. ἐγὼ μὲν δια τοῦ κυρίου προειλομὴν ξἕωην μονηρὴ διάγειν δὲ τοὺς λογισμους 
χαϑέλοντα τὲ καὶ πὰν ὑψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τὴς γνωσεως Χ, συ δὲ τῶν πραίτω- 
ρίανῶν ἀποτρέψαμενος - ξὶ δὴ αληϑῶς ἀποτετραψαι --- ῶς τὴν δικαιοσυνὴν εργῶι 
τετελειώκας οἱδι καὶ παλιν ὡς καὶ υπερέχεινὰ τουτοῦυ κατηντῆησις ὡδτεὲ δυνασϑαι 

λέγειν τὰ εκουσια τοῦ στομάτος μου δυδοχησον χυριὲ (Ψ 118,.108) ὡς παντὰ τὰ ἐν 
ψόμῶιν ἐπιτελεόαντα. τοὺς γὰρ αλλοὺς οὐκ ἐννόει λογιόμους τῆς καρδίας ἐκπορευο- 
μένους τε καὶ τὸν νοῦν» σπιλουντὰς οἱ εἰ συγχατατιϑδται ἐν τῆι διάνοιαι μετακλινουσιν 
αὐτὸν πρὸς τὴν ἀμαρτιαν" περι δὲ τουτοῦυ πνευματικὴ ἀντιρρησις κεξιτῶι ὡβ εἰς ἔμπο- 
δισμον τῆς ἀμαρτιὰς τῆς τὲ κατὰ προαίρεσιν χαὶ τῆς δι' ξργου" συμφῶνειν δὲ τὴν 
ἀμαρτιαι χαν ἂν λογιόμωι ἀμαρτιὰ λογιξεται ἐπεὶ μωυσὴς δὲ διδασχει λεγων μὴ 
συμφῶνει αὐτοῖς καὶ ὁ χυριοῦ ἐν τῶι ευαγγξλιωι ὡς ᾿ μοιχου καταδικαξει του ἐεμπαϑῶς 
εἰς γυναῖκα βλέποντος καὶ του εἰς τὸν αὔελφον αὐτοῦ χαν ὃν διαλογισμῶι οργιξοντος. 
αὐται αὐ ἐντολαὶ τὴν ανόμίαι συγκαταϑεσιν τὴς καρδίας ἐχριξουσι τὲ καὶ τὴν του 
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δ Ἅ. ἘΠΑΝΕΈΝΒΕΝΟ, 

ἰβῳϑ αῦ μϑὸ τ οθαλα λούα ἀο) οοὶ νοὶ οὐακνα» μυ30}} οομας βα ῤ τὺ δον 
τοὐμόν ἰδ ίο ον μα ον εἰ 955) κ53)} «ῶνϑι ον οὐ ἰβάδυ υβθαδδο ον 
βαολϑ ὦ5 βοδγ ὼς ολαιλο ἢ μγα {9 δ᾽ ἰαᾶο, μι οἱ .ἰασίοοςς μα. (οἱ 
γερο Μ  μαδς χ»δαλο βακας ,9 βου γον εσθαι ἐἰ θν ρο ἰανμο μάθοις 
ϑϑμοο ἰδ αᾶο 1. που ὡπλαλις ἱαροὶ .5. εἰσου 5’. ᾿ὰ ὡὼὸ δ οἷν. 

170 βαλδι, μοκαιροΣ Νυὶ μιϑι 55 μαϑν κοι. βακνι ο βκαϑοο Μυο βιδσου . [ιοο)6 [19 δᾶθν 
δϑνοΣ βὰς ἈΘ ὡς Ναθ τὰς υἷες ἐ βροῦν  νῶο μ[ 9 ὡς ραϑα Ἀ᾿. βοὰν» 
Ῥ}ὸ νραθην νι πόσο, ᾿ϑ᾽ο μβαα, ,Ξι5.7} οον οἰοιδαν μόδιον δ 31.1.9 δαὶ βράδι 
τϑο λῶν, δω5 ἰϑοι, μορβδι καρ δον φῶς βδρσθοο,, βελαλϑο κτυα.} οη ογομοο οἱ 
ἰοοι, τἰδορν μι.7 »ϑοδο ᾿ϑο οἰδραο ἰσομ, ΨΚ 9 Ἰαλϑὴ ἰωυυοῦ μὲ 

εἰο οον ῤναθω οἱ τιον μθο νΞν. Κανοὶ ρος, αἱ 15. οἰο ἰδὼ) ῥα ἰμοιλο ὁμοῦ να. 
Θμοο. σον ἐδ λο ἰσιᾶα Οϑ ὁ οοϊβ ἰατρῷ ναὶ ἤαὼ,ς, βοσθϑο 

υγδαθὺ οὐ βορο νόμαι. αϑρϑλο ῥλων οομίο, ΟΠ ααα. }15. οἱ λῶν Ὡϑάθονθ 
170} Ναχϑν ἰς αοο ἊΣ ἰδ 9 ἰδδοαὺ ορῦ τϑοβοο ᾿υσδα ἰᾶωο . οἷ». τϑο5 μορεὶ 

ΜΡ οἴκαδ γὸ υμοΣ Θμ θγ τον Βὸρ, Ὁ συν οον ἰμαλιδν κοι οὐ καἰ «ἰϑΐοο 
" ἔμ Ῥρβοϑαδο μοὶ ἴσον. οἷν. μϑς ἰγοιο “Ἄς ομὸ δ σαν 5.5 

τϑ ’δοὶ οὗν τα ὑδΝιὼς ἰμυλο λα 6.5}} 8... Ὁ δῷ "νας 15 «ἰΝο}} 

φὔϑϑοο 5.9 νμωΐ αϑ ὁ δαασνιγ μβὸ. ον ϑομδυΐ ασο». δα 5 ἐκ ἰρβϑ. 

Κλ τ ῦ «Μὲ βοιδοο μος γ᾿ υοὐν μοι σαι γε μας Β.υ λώρο λας φὰς ΤΕΣ κῶν. 
οὐ ῶθο Ἀλλ ὡς δοῦλο οἱ ρον δβ Μεὶ μα ἰος ἰϑομο οὗ ν ἰδ λ} νὸν 
" Βα δειίμ αν, ομγαυ . ον. τϑ-ν "δ. υϑουβαου [μος οὐςς, μΝλο 

17ο ως, δα καθ αορπιδῦν, δ δι " δοὺς βοιι βίων ὧο ουλίν ᾿ς τ ραλο 
ὧθο [μαϑὸ δὸ οον μὲ ξϑλο ον δὲ δον ως γον Οἰθσῦ ὡοἱ (α ολολισιϑοῦ,ο 
.9 δϑοι δος σὺ ὦ ϑ᾽ . ομκοδϑος, Νϑμο ἰμροϑϑο ὕλας "Ἐν [γον νον ἰδιοας 

ἴδω ὁ -οιοριὶ τοῖν ἱος μὸ ὁ ἰδοας ἄξιον μοῦ -ς μροὶ «[.α 9) μἱ σα 
"ν τϑκον θῶ. μος ον ᾿ς «οαο μα, μ9 Πα ας; ας δον ὥρ [9 : οι 
ἰρδνο λον δ οο »μο ῥὸ οἱεϑαν ὠροθοὶ ὁ μοο ΟἹ Ν᾽ δ. ἰμρας ἱκῥῶνοα, 
ἰδαδοῦ βββομθ μϑρ ροίο τωυοῦ» ἰδρεμο βου ἐν μ] ἰαα [6 Μὲ δμομβιο «Μί κα " 

ἐγ: πολ το τς Ἢ ΠΡΙΣ ΣΣ οὐδ ον κνθ 6 δαθι  ολοᾶπ2. {οὐ δοιλο ἐὸν 0} γοκἱ 
ὦ .λ 5.5. ἰμέροο Ιαοιὅ 1 ὦ φ ας οΣ ἐλ ον ὧἹ οοὴ . «Ὁ 1 ἰοον [0 

-οὐ αν μοῦ. βΔ5 οὐ ον ὁ ἰμαςς. 9 οἷο. ἰβορλοῦς, τ κοι «οἱ σοι 5. 
ιϑοῆνο ὁ ἰοον κὰν «ἰλογομοαο βαθθο οἱ ἰοοὶ ᾿ῦνοδοο μον εἰδδύων βοὶ Ὡϑὶ 
Δ οι κοῦ 1. ἐμ... μῸ ἰοιμασ 1μοδν υδιϑδ (θῶ ἰο τον ϑας ὕω οοἷβ οἷο. μαυμϑ 
.15}» ἰμυ [ 5 δος. φως ΝΩᾺς τ το μ᾿ 'κϑ' 21 ἰϑομ γοῦν [6.6.5 

"νυ μὲκαὶ μϑθν ταν. οοὶ βραλο ἔς ὁ) μαιδς ἐμὰϑ μας ἰδϑος, ἔμ ῥὸ μ9ὶ 
"νἈ} Ομ Ἀὲ «μνν» ἰϑες ον 6.9 ἐμ ἢ μας 5. κα λ]ο Νῶοο 15) αὐδὰν «315 
Ννο βοωγαυ Κϑον ἘΠ} 2] σα ἰϑαδὺν 59} Οἱδῴαρανο ἰδϑαα 15..} εὐϑοι 

»- 



ἘΧΛΘΕΠΙΒ ΡΟΝΤΊΟΌΒ. ὅ88 

κυριου οὗον ἐν τῶι νοι ξευτρεπιξουσιν" οὐ δὲ ἀνοητον ὡς γεξλοιον τι φροντιξουσι» τὸ 
ταύτην τὴν οὖον πορευέσθαι καὶ οιἰονται ὁτὲ παραυτιχὰ τὴν ἀποστολικὴν οὗον εξετε- 

λεσαν ὡς τὴς νόμου τηρησεως δια τῶν του σώματος μονον πάϑων κωλυομενης" οἱ δὲ 

εκ τουτων λογιόμοι ολιγοχρονίοι εἰδσὲ ὁ δὲ φϑονος καὶ ἡ μνησιχαχια καὶ ξῶς τῆς 

πόλιας συμπαρεκτειίνονται, ἰσῶς οὐ ἀπὸ πραιτωριανῶν λογιόμοι οὅ μὲ καταποντιξουσι" 

μὴ ποτὲ ἕν λογισμοῖς κενοδοξίας καταποντιξεσϑαι μὲ οὐ δυνατον; προσεχὲ μὴ ποτε 

σωματικῶς εν τερουδσαλὴμ παροιχουντος σοῦ ὁ γνοὺς ὙὈπὉπερεχεινὰ βηϑανιαὰς ἣι λογι- 

σμοις φιλαργυριας καὶ ευτραπελιὰς δεδεμενος καὶ τεϑραμμενος λόγοις  ἀγοραδεῶξβ τὲ 
καὶ πραδεῶς αὐλὸς καὶ οξους καὶ ελαιοὸυ καὶ ἄρτοῦ μυριῶν ποσῶν πεινῶντῶν τοῦ 

επιουσιου ἀρτοῦυ χρηιξοντῶν. αλλ αφες μοι δεῦμαι δου, πρὸς γαρ τὴν ἐπιστολὴν σοὺ 

αποκεχριμαι σοι οτι γεγράφας ὡς παροικεις εν τοπῶι ϑεξου δεκτικῶι τοῦ ουρᾶνον τὲ 
καὶ γὴν ποιηδσαντος᾽ γιγνῶδσλε ὁτι μεᾶὺς σὺν στῆηκει χατὰ ιὠᾶμνου του βαπτιστου 

τεμμήριον (10}ι. 1,30) προσμενῶν σὲ ἔστε δια τῶν εργῶν σοὺ βηϑλεεὲμ ξσηι χαὶ δια 
τῆς πνευματίκὴς οὐεῶρ της καγαρας φυσεξὺς σου αναστασις ἢ εσὴην καὶ δια τῆς εἐπιστη- 
μῆς σου τῶν ϑειῶν λογων αναληψις χαὶ κληϑήσην ὀρὸς ἐλαιῶν. εἰ δὲ βουλει γιγνῶ- 
ὅκειν τὴ} τῆς καρδιιδ σου χαταστασιν τις εὔτιν δἰ σπουδαῖα ἔστιν ἡ ἀμελουσὰα βλεψον 

εις σαυτὸν χατὰ καιοὸν προσευχὴ τισι λογισμοις ἐντυπουταᾶι ὁ νους ὅου χαὶ εἰ 

διασπαται λογιόμοις ἐμπαϑεσιν ἡ απαϑειαι" καὶ ξαὰν παϑὴ αὐτῶν πολεμῶσι δηλον 

εστιν οτι αἱ ϑείιαι εντοῖαι αὐτῶι εξουδενουμεναι καὶ τὰ παϑὴ υπανατελλοντα | ἐν 

αὐτῶι ϑυμὸν τε καὶ επιϑυμιαν κινουσι μετα πληϑοὺυς κιεῶν καὶι᾿ οδυνῶν" εαν δὲ εν 

ταραχὴ ἣι λογισμῶν καπνωδῶν (Ὁ) γνῶστον οτι τῆς τὲ ἀναγνωσεῶς καὶ τὴς προσευχῆς 

οὐκ ἐπιμελειται, αλλ᾽ ἐν πραγματείαις ματαιολογίων ἢ μελετῃ αὐτου, καὶ τοῦτο αὐτῶι 

αἰρετον» λεγειν καὶ ἀκούειν τι καινον. αλλα αγωνιξου τὸν ἀγαϑὸν ἀγῶνα νὰ στεφρανῶι 

δικαιοσυνὴς στεφανώϑηις τὲ χαὶ τὸν νυμφίον Χ', ιδηῖς ον τανυν διὰ χαλῶν ξἜργῶν 

ξητεις᾽ ἔστι δὲ τουτοὸ αληϑινὴ του κυρίου ξητησιφ - 

χς. αλλοι ἰσως παρ᾽ ἡμῖν δέχονται ἐκκαλουντες ἡμᾶς εἰς τὴν ἡμῶν πολιν, οὐ γὰρ 

ἰσάασι τὰ ενϑαδε, ἐπι σοι δὲ ϑαυμαξω οτι ὁρῶν εν οἱβ ξόμεν τοποιῷ τοις χαλουδιν ἡμὰς 

καὶ αναπειϑουσιν συγκατατιθεσαι οτι οὐκ κατὰ τὴν παροιμίαν πολλοιθ τὸ εξουδενω- 

μένον τοῦ χοσμου αἰρέτον" κατεχε τὴν οἰκουμενὴν κρατερῶς ὄξομαι σου ἐγῶ γὰρ δὰ 

τῆς ἐρήμου ἀποχῶρειν ] εῶς ἄρτι οὐ βουλομαι -Ὁ 

κξ. εὐλογῆσαι προσδοκατε μὲ καὶ παρακλεσκι υμὰς αδελφοι ἀγαπητοι" τοῦυτὸ γάρ 

γεγραφατε" ἐγὼ δὲ τοιαυτὴς παρακληδεῶς τε και ευλογιὰς αλλοτρίος εἰμι, ου γὰρ τὰς 

δεχάτας μελχισεδὲξ προσενηνοχὰ οὐδὲ ἐκ τῆς τῶν βασιλεῶν μαχης ἐπανῆλθον νικη- 

φορος. εἰρηται γὰρ οὐτὸς λημψεται. ευλογιὰαν παρὰ κυρίου αϑώιος χερσιν καὶ καθαροῦ 

τὴν καρδιαι ος οὐκ δλαβεν επι ματαιῶι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ὥμοσὲν ἐπὶ δολωι 

(ψ 38, 41.). αλλ᾿ οὐκ εστι χτασϑαι καϑαραν καρδιαν ανευ τελείας ἐξουσίας τῶν δαι- 

μονων᾽" ἔγω δὲ πρυσωξεσαν καὶ ἐσαπησαν οἱ μωλῶπεῷ μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφρο- 

συνὴς μου (ψ 87, 6). εἰς ἀγραν οὐχ ἱκανουμᾶν ὧς καταισχυνῶν χαὶ οὐκ αξιος εἰμι 

πνευματιχὴν σαγηνὴν πιστευϑηναι στε ὡς δια περιβολὴς του λογου τους ἀπὸ ἀρετῆς 

εις βαϑὴ κχακιὰς πεσοντας ἀγρευξιν" μόονὸν προσεύχομαι ξΆ τῆς ἁγλαλασσὴς ρυεσϑαι καὶ 

μη γενεσϑαι υπ᾽ εχξινον τὸν δράχοντα [ τὸν ὑπὸ τῶν ἁγίων ἀγγελῶν ἐγκαταπαιξομενον 

ἐχμυχτηρίζοντα δὲ εν τοῖς ἀνθϑρωποιρ. ος ὧν δὴ προασιρηται καὶ τὰ νῦν φορβεαν αὐτῶι 

ἐπιβαλεῖν καὶ κρικῶι τὴν ρινα αὐτου τρυπαν κτασϑὼ πραυτητὰ ὡς μητερὰ τὴς γνωσεῶς 

γι. μωυδὴς ἐπηιϊινεσϑηὴ κατὰ τὴν μαρτυριῶν οτι πραὺυς ἣν παρὰς παντας ανϑρωώπους καὶ 

προσῶπον κατὰ προσῶπον δλαλησὲν μετὰ του ὅεου καὶ ἐμαϑὲν λογουξ τῶν Ὄντῶν 

ὄψει καὶ οὐχ αλληγορικῶς. μηδεὶς ἐπι μονὴν ἐγκρατειαν δστῶ πεποιϑῶρ ὅεομαι ὑμῶν" 

οὐ γαρ ἐνδεχδται, οἰκοδομεῖν αφὶ ἐνὸς λιϑου ουδὲ ἀπὸ μιὰς πλινῦου οἰκίαν ἐπιτελέσαι. 

ἐγχρατὴς οργιλὸς ξυλον ξηρὸν κατὰ τὸν χειμερίνον χρόνον απκαρπον δὲς αἀποϑανον καὶ 
εχριξουμενον" ὁ οργίλος οὐχ οψεται τὸν εωσφορο» ανατελλοντα αλλ ἀπεισιν οϑὲν οὐχ 

ἔστιν ἀναστοῦςρ. ες γ}γὴν σκοτεινὴν καὶ ἀμαυρῶμ, εἰς γὴν γνοίου αιῶμιου οὐ φῶς 

Ἐ Ποῦ Οὐ  ἴπ Φογιδαίοιῃ ἜΣ) εὐυαγρίος } 
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Β ὕδ4 Ὕ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΕΟ, 

τγιδέοῖς, ας μμ ὡΣ αι: εἰς ο ὅρς ὁμηανν,, ᾿αίαυς αταϑ. μ μων. 
Δ μο οὐομδν ἰδϑον αὐ τιμαὶ ἐρᾶν πϑιοῦὶς ὑρο συ Ῥρο ᾷς Ἀ «οἱ νοοῖ. 
εὔὰς μοβςς οὔνο Οἰδνο {15 δ 9 ῳδοΣ μη ααὺ «οοδυὶ ᾿οῦαοο ὅίω 
εοῖς κα ὃς 55 οαϑο «ἱ οἱ. ἴον Σ᾽ ανο ομμὰς Ὡομ; μοοὶ οὔλϑνο ἢ! οἱ 
τὰς ΞΘ Ροας μδας ᾧ οἷς μαξ9ο :Δυρθον οἱ ἰδιμὶ οἷς. ᾿αδρ5 
τοι οἷν Ιου Ἀν λλο. μα Νὰ. Ἀοδ, ὰ δον. μον βόδια, λαδακαςς 
μὸϑ»  Σ. μομ5 δ μο 3 μὧἱ 5.) ορα. τσ σι, μάχας [αϑὶ 
«Ὁ ἰοῦ ΟΝ αοββον ῥοομθο οομο .« άοβο δῶ ὅλ. νὰ 59. δ. 

ιγι"} θα δ ϑορδσος ἰ᾿ορον θυ μοὶ ομδοϊν τἰδαυνιδς, κθο ομκοϑν Νὰ βιβλ οομδα. 
αν ομθαα. μα ο Άϑο. ἰραὺ οὐ ον. νοἱ σὺ βάβαα οὔλϑῦ .᾿ϑυμοο 
Βα. ἃ. ἐκρο βέλδῦο κα 6.5 ον Ββανοδο δος βακο Ἀδδο ἰϑδν Νδδο οἱ 
μοΐν. οὐ.» ΡῈ: 9. οἱ ἰοῦ Ὅϑ ἀϑος, ἰΝΑ Ὰ5 χὸς μοὶ Σ ΟΝ ον 9 μι ξαο οἱ 
ὦ ἰδ βϑο Ἄρα μς «ἰϑὲ φουαφαρ οὸ βδδοον μι μοι αὐ νυ μεθ δας 
βαϑο .κρδὰ μὰ. ἀκ θο. κάαβαν κου, οἷος ἰδιλοδλοΣ μὲς ὁο] εἶδ 9 βοο {εϊκου 
(Ὁ οὗν δλονς, Νίσου. ομυλαϑ ὁ οἷν. 9.» {λίκον ιοἱ μιϑϑι. μι ων δ ωΣ ἐπ 
οἷν ἰϑρθο. νον ο0 ὥϑο νον ὡ νὸς οὐδιον τς σέοαιος 1 ἰσ Ἀ».....5. υὐἱ 

αι ΐα δ οὐςς ἐλανλογροΣ ον {|9. Θοὴ ἰγοο ἰδ5 μοῖν. οὐ ομδθι αϑοδ,, : οὐ διϑασν ὁο ἰδ ίκοο 
μὰ ο 5 μϑὶ Οἰν οἱ πος τὐραθο. κϑομιαλὸς, ρον ὦ καρ οἱ 
ἜἹρϑο -οοροῖα Ὁ -ῷ «-οογαλῶνσν ομυλα τς, δ μυΪἱ ὁ ο ἀκροδθο 
τὸ Μὴ} 15. ἰαδοῖο ἰεϑα ὡσνλϑ : κϑαλθο) δοδς Ὁ ρλϑο μοβο γλϑ υἰμαοὶ οὐ μαλοθο 
ϑ "γ Ἰβοο θο» ἱμκϑο Ὡλνο. μου οραν μι βοο οἰβαιαύιιν μἱ ομλθοδιϑλο ῥὸ 
δ μοι ΟἸβαὺν ὁμοϑ ογεοοίγ «ῥα. ἐθ γίαν οδϑι βαλο [αν αν ομδαλοῦ ἐδ κως 
τῶ (5 μοι, ρὸ μᾺς εἶν μοΣ ἰδ ἰδοδϑ οβνςς ομιήιαλῦνο [Δαναλν 
λας βοωα. οὐ ον. τϑδοΣ βοοῖνς. μ᾽ ἰμο μι ϑδοῶν. . ογγβθιδοὺ, υο. ὁμααθο 

αι" ρῶς οὐ. λον ἰδϑα βμλαλο ἐδὼ ἕᾷς αἰ οἰοβν θυ οαμδο δὰ ἀλοο 
"ο αὐ μ. οι φδνὶν ἰοορας ωϑἱ «ἴ οι. 5. βοῦς ὡδἱ ριον. ὡς μλοὶ 
εΘῆμδο ο τ. δύ απ ὦν ρος. ἕμῳς. 90) ΕΞ ΥΟῚ φῦ, 9. ομσαϑι 
»“«Ξῃῳ. ὡθο ἰϑροσλο [ἰσαύς. Αρο αὐ Θομ (βο .{ταϑοὸς, βοςος, 3}, οἷν. Οὗ ιὰ " 
Ἄς ἔμαξ ἀν, (βοϑαυλθο δ δὶ σβομο ἴθι. βοράν δα. οδοὶ ον ἔγμαν μ8 
δὸ δ .4.) οοἹ αἵ ὧς μ᾽ μοὶ ως Κα »Ῥαω. εἱο ἕν δὰ, ΜΠ μμο 
βου ἰωμω. εἰ ---οανιῦς, ϑαυ ὼθ ὡϑρο ΝᾺ })ὰ) οογο ἴων ἰμμα «ϑ 

172 κι δια κα  ἰομδαν ομρονν , δςςς ἰβόοθμν ολαιϑαθιλο ὁ βὰϑ τϑροϑοὸς ῥα, 
ἰοβν 19 αὐό.ο. ὼμ [9 (ον δ ἢ εὐϑαο μ5 μιν. καθ. οὐγ55α 
οὶ οὐ μος ἰοοὶ ἐμο Ὡς ΟδἈ μος Ἰαλτ δαυλὸς Νδαννος αὐλουοὶ ἰλλλβϑαϑο 
λοοιο ἐδο βωμὸ ὁ) -ο μῷ ὦ θυ δι, οὖν. Ιου ο «Ἱ ἌΣ «δι 99) 
οιλαϑο ἐδ «οἱ ὩΟ., ἰθοι ̓ 5ὶ εκῶο ῥο ομϑὶ δα. ΠΟΕῪ «ον ΝΟ κωνο. οἷα. ᾿οοὶ 
ἰοῦ. οἱ ᾿αα ἕκὰς ΒΓ «σῃν οἷς απ αὶ δ .5ο. " ὁμα. ὅλα ἰοομ 

᾿ΟΕΝΕΕΝΕΟΒΒΟΝΝ 



ΠΑΘΕΙ͂Ν ΡΟΝΤΊΟΌΞ. δ8δ5 

οὐκ ἐκλάμπειν ουδὲ εὐτιν ορῶν ξωην [τῶν ανϑρωπῶν, ἡ ἐγκράτεια μόνον τὸ σῶμα ιτγ1"8 
πιαξει ἡ ὃὲ πραυτὴς τὸν νοῦν ὁρατικὸν ποιξι" καὶ γὰρ οὐδὲν αλλο τὰ πεπυρῶώμενα 
του πονήρου βελὴ κατασβεννυσιν ὧς γνῶσις ὕξονυ, οτε βέλος καιόμενον ἔστιν ὁ δαι- 
μονιωδης λογιόμος ὑποκινῶν» επιϑυμιαν οὐ καϑηχουσαν" τοῦυτὸ δὲ τὸ βεῖος ἢ οὐκ 
εὔεξατο ὁ νους φωτεινος τὲ τὴν οψιν χαὶ ἕν τὴι ὕξου μέλετηι κατεχομενοῦ ἢ εἰ εδὲ- 
ἕξατο ταχεως αὐτὸ ἀποβαλλει. τῆς γνωσεῶς αὐτὸν ὡς ἐπὶ πτερῶν ἀναρπαξουδὴς τὲ καὶ 
του σωματιχοι κοῦμον χωριξουσης" ἀνεὺ γὰρ τοῦ σωματικοῦ τοῦ κοῦμου τουτοῦυ αδυ- 
ψατοὸν τὸν του δαιμονὸς λογίσμον υφιστασῖδαι οτι τοιουτοι λογισμοι σωματικὰ πραγ- 
ματὰ ενυποτυπουσι, φευγῶμεν τοινυν αδελφοι αἀγάπητοι καὶ μὴ χατεχωμεϑα ἐν του- 
τῶι τῶν κοσμῶν καταφροονῶμεν εδεσματῶν καὶ ποτοῦ" τὰ βρώματα τὴν κοιλιαν καὶ ἢ 
κοιλιὰ τοὶ βρωμάσιν ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην κὶὶ ταὐτὰ καταργήσει. (1 (ον. 0, 18)" 
[ εἈβαλῶμεν ἡμῶν τῇ» πλεονεξίαν ἡτις ἐστὶ μητὴρ εἰδωλολατρειαρ, φευγῶμεν ἀπὸ τῆς 
κενοδοξιας οτι πασα δοξα ανϑρωπῶν ὡς χορτὸς μαραινξι χαὶ μετ᾽ ολιγον τὸ ὡνϑὸς 
ἀποβαλλει, ἀντεχωμεῦις δὲ ϑεου λογου εἰς αἰωῶνὰ μένοντος τὲ χὰ ἡμᾶς εἰ αἰῶνα 
καϑισταντος εν τῶι χυριον ἡμῶν 1. Χ. περι δὲ του τὴς αἀκηδειαὰρ λογισμοῦ γεγραίρατε 
τινὰ οἵκον αναγκὴ ἐγκαταλείπειν τὸν πνευματικὸν ἢ τὸν σωμκπτικον" οτι τοῦυτὸν τὸν 
σωματικὸν πανυ μισει ὁ ὑπ ακηδιὰς πειρωμξνορ" ὑπὸ ὄυο γὰρ παρενοχλειται ὁ ακὴ- 
διαξων τοῦ τὲ μισυυρ καὶ της ἐπιϑυμιας" ὁ γαρ ακηδιαξων μισει τὰ παρονταὰ καὶ 
ἐπιϑυμει τί ἀποντὰ καὶ οὔον ἡ δπιδλυμιο τὸν μονᾶχον κατῶ δλχει, τοσουτὸν ὁ μιδὸος 
αὐτὸν τῆς κελλὴς οαποδιῶώχει καὶ ἔστιν ομοιουσϑαι αὐτὸν ὧς κτῆνος ἀλογὸν ... ὁ ἢ 
μὲν ἐπιϑυμια ἀπὸ τῶν ἐμπροσϑεν ξελκεὶι [ τὸ δὲ μισὸς οπισϑεν διώκει. ἐγκαταλιπεῖν 
δὲ τοῦτοι τὸν οἱκὸν υὑνειδος ἐστι καὶ σήμειον ἡττὴς, συμβαινει δὲ ταὺυτὰ τοῖς κατὰ 
μονας καϑημενοις. εν αἰγυπτῶι, γὰρ κχαὶ κοινόβια δια πολλῶν κελλῶν συνεστηκὲν καὶ 
εἰς ἑχαάστος τῶν ἀδελφῶν (οιχεται) εἰ τὴν αὐτὸν πελλὴν μοναξεται ξεργαξομενος χερσιν 
καὶ προσευχομενος᾽ συνάγονται δὲ εἰς εν καιρῶν σιτιόμου καὶ καιρῶν προσευχῶν κατ᾽ 
ορϑρον καὶ κατ᾽ ὀψίαν -᾿ 

χη. ἔγὼ εἰμι εἰς τῶν τὴν ἐγκρατειῶν ἐπαινουντῶν ξυχομαι δὲ κατ᾽ αὐτὴν ξηδαι 
μετα μακροθυμίας τε χὰ ἀγάπης. ανεῦ γὰρ τουτῶν τὸ ἢ εγχρατειίε: σποῦος ἔστιν 

επιλοιπὸς πυρὸς ὑπὸ τῆς ἀγαπὴς ἕξεις αἀνημμένου" ὁτὲ ἢ ἐγκρατεις μονὴ ξκεινη! τῆι 

μῶραι παρϑενῶν ὁμοῖα τοῦ νυμφῶνος ἐχκεχλειόμενην διὰ τὸ αὐτὴς τὸ δλαιον δπιλίπειν 
τὸ καὶ τὴν λαμπαδὰ ἀποσβεσϑαι" λαμπαδα γὰρ καλὼω τὸν νοὺυν πεποιημένον μὲν ὠστε 

111 πβ 

τὸ μαχάριον φῶς καταλάβειν ] δια ὃὲ τὴν αὐτου σχληροτητὰ τῆς ϑέου γνωσεως απο- τι" ἢ 
πεσοντα. οὐ γὰρ ἔκλειπεὶ τὸ λαιὸν ὁ ϑυμοφ χρᾶτει. ταῦτὰ μὸι εἰρησϑ πρὸς υμὰρ 
αδελφοι ἀγαπητοι. περι δὲ ξχεινὸυ τοῦ φευγόοντος δράκοντος ὑὉμὰς βιαξομενου μὴ 
φροντιξετε μηδὲ τι λυγιξεσϑεὲ αὐτὸν φοβουμενοι" ἔστι γὰρ δουλὸς δραάπετης κακῶς 
ξησας καὶ τὸν δεσπυτὴν ἀποδρας, μὴ δότε αὐτῶι τοπὸν εῶξς του ϑανατου. ὁ κυριος 
δεδωχεν ὑμῖν οφεις τὲ καὶ σκορπίους καταπατησαι χαὶ ἀπὸ φωνῶν (Ὁ) τῶν δαιμόνων 
φοβεισϑε ὡς συριξοντων; ψαλλετε νυχτὸς καὶ ἡμέρας ξαν παρατάξηται επ' ἐμὲ πᾶρεμ- 
βολη ουὅ φοβηϑησεται ἡ καρδιὰ μου καλ (ψ 86, 5). οὐκ αὐτὸς δότιν ἔκξινος ὁ αἰτησῶς 
παρὰ τοῦ κυρίου τὴν ἀγελὴν τῶν χοιρῶν χαὶ αὐτὸς ηιτηξ τὸ πρῶτον τὰ κτημᾶτα 
Ιωβ; εἰ τοῖς τὸ χοιροις καὶ τοῖρ ονοιᾷ οὐκ ἔχει πληδιαξειν ἀνεὺ δσυγχωρηθεῶς τοῦ 
διδοντος ἂν εἰκόνι τὸυ ϑέου ͵ πῶς εξουσιαξει; ἡμεὶις κατεδουλώδαμεν ἡμὰς αὐτουξ τοῖς 
δαιμοσι δι᾽ ἀπιστιαν. μὴ ταραχϑήτῶ ἡ καρδιὰ υμῶν μηδὲ φοβεισϑῶ (ομ. 14, 1) ἀπει- 
λειν μονὸν ἔχει ὁ δρακῶν δὶ γὰρ ξδυνατο τοὺς τοιχοὺυς ὧν χαϑὶ ἡμῶν κατεστρεψε" 
ταράσσεται δὲ καὶ στενοχωρειται οτι ἀπετυχε τῆς ψυχὴς τῆς τὸ πριν αὐτῶι πειϑομενης, 
επιτυϑέται δὲ τοῖς ὑπὲρ αὐτῆς δεομένοις παρὰ τῶι κυριῶν" ἡγᾶπα γὰρ ἂν καὶ μετὰ 
τον ϑάνατον αὐτῆς εξουσιαξειν. τοιγαροῦν μὴ αὐτῶι καταλεξιπετε τὸ κατάλυμα υμῶν 
οτι οὐχ αξιοι εῦὅτὲ ταυτὴς τὴ ἡττὴρ. πιστευομὲν ἐν κυριῶν τι εξαποστελει τὸν αγγελον 

αὐτὸν ἀφ᾽ Ὁμῶν διωκοντὰ ὧθ νεφδλὴν ανυδρον. στήηκατε δὴ εν κυριῶι καὶ μὴ φοβεισϑὲ 

Αὐμβπάϊππμου ἃ. Ε΄, ὥσθ, ἃ, ὙΥ ΕΒ. τὰ δε ἴπροα, ΒΜΠ]ΟἹο .- δέον, ΚΙ. ΝΟ δι, Βαμα 18... 
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δῦ Μ΄. ΤΕΑΝΚΕΝΒΕΒΩ, 

ΘΜ οἰδαιθν μαϑι αὐ αϑιλο οἷν. Θο ορο δ ὅμαϑοσ «μβαϑ κλλιδαιομοι, [αν ογιλο 
ΔΝ ο «ας ἰμβο αΣ λο μι οἷς μὲ. Σ μο (ξ555 αϑαο .ϑοι 
«5,2 νἈορριὰο τῶν ἰμθρος ὦ ΟΝ Δ αδλν5) ἰομαῦᾶο «[66.}}} βν9 -- 

172". ᾿αϑν οἰόοδνὰο ἢ ἕως ὥβοςς ΝΟ οὐ μοο9 ὡϑρδϑ Νυσοὶ ὡοὖθι ἐμ 
ὉΔο) μϑοὸ ραιας βὰς ἰοὺς ἰακιλο. ἘΝῚ μοι; ομοοὶ Σ ὡς Νοο ὅϑιο 
ὅθ ἡ ματα, βασι ἰμθαν. Νὰ ὥο δ. 50 εἰ οι) μια δ ἰαλαθο ὠοιαϑοῦ 
᾿αϑαϑ ἱκυοῦ σα σοὶ. ἰαα ἰοομν φοὶ τϑοοΐις οἷν, ϑρο ΟΣ. ἰοδαν ον εδαθ 
αλλ ον. γον. ἰδ Θρλλθον ἴξῳϑιϑν ἰβραϑ. [9 . ἰδβραϑὺ 15. μι  Νιϑῦο φως 
ΒΝ ΕΨΕΕῚ Βαιᾶς λον μοὶ. δας. μμαβϑ ἰδα.ο Πα δ νι )ο.. Με μὴ}, 
(ὔαθΣ ἰδδορν λας μι οὐδ απλλθὺ ον Ἄλλο μοδλο " μενα οοΣ ιϑομαδ.ο 
κασι Βὺ ἰδ ων ἱδδιμς ἰδανο ν Ν Ως λον τοδὶ ΚΡ ρου. 5 ἕλος, ἰδωρ5 1786 ἐδ. κα (σοῦ ἰοὺ" ομο Νυβδάραλον τ μα θννν ὡλακαλμθ μανῶν, [Ὸ ως Β υλοίγδοο 0 
Μ ἰοδαν ον γον οὐθρ τοι βογδοοο ϑυδαν ΜΠ}. ἴο ον. ΝῺ Ῥ5-. ᾿γ .βα.ο 
δα μδω», λον ΣῊ ΤῊΝ κοήνϑϑο ζςς δρολο οἷν οἱ (ο Νυίμ δον, λα; Μὲ τομδοὶ 
εἰ υὐομα [9 μσυαϑ» ἐδιγαβασοο Ὅσο αἱ [9 εγϑογο ἰδδακοο κϑανοδδο οἱ " λ5 
Ἐκαὶ ὸ μϑι ὁ νοὶ ἰγ51}) οι, δάσο μοὲ κίτοος κά Δ μ5. θαι, (οὶ; 
ὁ 9 δὰς ΟΣ ἰρπλϑν λος ἱμο μϑο μκον ἰδλὰ . ὼ9 ὦ ἰδῶμθ »οἱο 
ἰμοδμο κοδϑο . θυ Ἂ. ἵν ΔβοροΣ δας, ἰμο «Ὁ ἰβοαυ δώ μο βοιαυ 

τη αγαδὺ Ὡς ἰοῦ σοὶ ἰοορμοῦς, γον ὰμο μγ αἱ ξπιραν μο.. λομο, μ5 ἰδια 
εἰοϑμλονς, βὸ ἰϑϑμοὶς μιμοῦ κω ἀδιοδο τοι δὴ ἔλῳς κοῦ οἰδομοὺς 89. (10 ας. 
μὲ -οεῤοδμονς, μεβον ᾿δθ ϑομ μμθαθ μὲ. θοαθ μ.5) δέος ος Ὡς ᾿θϑαλυ 
εἰ ἰδῶο μ5». θαυ τὔθλοοο . Νιρϑ .55 [ἰα.5 τὔῦϑϑοῦ οὗ 15. μ᾽ ων ἢ ἕλος, 
Ὁ «ϑομϑ :ίοον [καθὸ ἰδ ὃν οἱ δον οἱ ἰνωΐβϑαδω ἰδιλο ὧὼο ταδῷς δ. ἥμῳςς 
ἰδῶ αϑ "» δ κα δ Βύρ ΔγΑ.5Ὸ δωαι απο. ὧοἹ βαϑδο : τοις 
9]. ἰοιῶν ὁ ΔΕΞῚ ον 'Νὼὰ5 ἰμυ }ο τος το μι96ι ἐγ εἰο «λα α.5 ἰββομο 
Ἐκ τἰοῖῦδιν ἰδδιρον μθνθι ονο ἴσοι Ὡς 5. Νιλα.Θ ρϑλν Μὲ βροὶ ἔμςεθ ἐδ τ 

13 πο μὲς 9 [ὼ9 ἔκας Ὀϑοδῶς, 4.5. μοίδδο μοὶ. ἱδδιμν ἢ ἰδδὺρ ἐο Ὁ ὁ οἷν. 
ἘΠ τὴν ε(ολοιβ οἷος ομοῦ οὐδ μὲ μα.5. ἡμον (ογ] ἴξωθ ὁ μν ο ωρο οἰδιωΣ 
θυ δον. ἰμᾶα. τβ κύϑαθο γ᾽ οὐἰοῶῦδδ βρο οιαθαλουν ἀϑδ ἰλυδθο μὰ 
εν λαλλρα οὶ δου ὼς ἴμιμδας ὁ εὐ λα ροσ! δό νι κο 54. ἰϑιῖῶῖν Ὰ.09) 
σοι . 5 ἰβοαϑ ὡϑ πῶς μμὸ ἰοομ . ορϑίὶ 5 νἱοὰ. Νδαν Ὁ. δὶ 5.9 
τι ο «{16.6...}} ῳ, υΞ ὥϑῦλβ να ΒΜ δὰ 5 αδο μλαδὰ. .5.5.} 
οὐ ἀ9.}} Ὥϑα ὐα4) μι ὯΝ, νϑῶδο ὡς δ οὐ !9 ἰοομ, οομο "ἡ ραν νὸν. 
ἰμοῦο μμο οι ἘΠ ΕΟ ἰϑοομ ν»αγὶο νΝ9 49), φῦ» Ἀμμ αν μ4ο 

173} φαιαλὸς, ἰααν Ῥῇο ὦ. ΝΣ μου λῦο οὖ ὧς ρμϑαΣ δ. (μου εϑ5 
θολὰ ἰοομὰῦ ὡϑἱ Ὅλο το ας, αϑρολὶ τ: ῤιλοῦ ὠϑς, μρραθϑο κα. γίαθον 1ονς αν Μὲ. δοδμαραθὶ κα αν, καθιϑαῖους ολαν δ! μὶ χὐβν. θοῶς μοὶ 

“-.-ο-ο-ο 
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αλλὰ προσευχεσθε ὑπὲρ αλληλὼν τὲ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν νὼ ὁ κύριος τὸν ἀγῶμα ἡμῶν 
τελεσην καὶ ἡμῖν τὸν στεραᾶνον τὴς διχαιοσυνὴς δῶν υμῶν δὲ παντῶν τὰ ονοματαὰ 
ἐγγράψαι ὁ κυριος εν βιβλωι ξωὴς Ἔ Ἷ 

κϑι γιγνωσκῶ δὲ πολλακις μελετῆσαι ἐν τῶι [ πνευματικῶν ποτηριῶι" εξλαληδσας 
γὰρ μετ᾿ ἐμοῦ πέρι τὴς ψυχης αϑανασιας καὶ ἠρωτησας μὲ περι τὴς καταστασεῶς 
τουτοῦ του σωματὸς τὸν σωματικὸν κοῦμον τὴι ψυχην αποδειχνυόντος δια δὲ τῶν 
αὐτου κινηδεῶν τὰ περι αὐτοῦ νοήματα δηλουντος. εἰ τοίνυν επιποϑεις τὴν τοῦ 
ατιστου σοφίαν ὁρῶν μνημονευξ τὰς θξου ἐντολὰς τὸν νοῦν τε τουτοῦ του ποτῆη- 
ριου πνευματικοῦ αξιον ξιναι καϑαριξουσαρ, οτὺ δὶς κακοτεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελευσξται 
δσοφια ουδὲ κατοικήσει δε, σώματι χαταχρεῶν ἀμαρτίαὰς (Βᾶρ. 858]. 1,4) μέμνησο τὴς 
ορϑῆς πιστεως χαὶ γνωϑι οτι ἢ αγιὰ τριας οὐκ εν οψει τῶν σωματικῶν ουδὲ εν ϑεωριαι 
τῶν ἀσωμάτων σὴμειουται ουδὲ τοῖς πράγμασιν εναριΐδμειται διοτι ὡς δια χαριτοῦ 

προς τὴν γνῶσιν τὴς ψυχὴς κατακλινεται" τὰ γὰρ κτισματα εξ ουδενος γένετο ἡ δὲ 
αγιὰ τριὰς γνῶσις ουσιοδὴς ἐστιν ἀχνεξιχνιαστος τὲ καὶ 1 ἀκαταληπτορ. οὐ γὰρ συμ- 
φερει ἀποβλέπειν ξιῷ τους τῶν εϑνων σοφους τοῦ ϑεον περιεχτικῶς καλουντας πνευμαὰ 
γνωστικον χαὶ πῦρ ὡς δὴ οὐκ ἔχοντα εἰδὸς αλλὰ μεταβαλλόμενον τὲ καὶ ομοιου- 
μᾶνον οἱ ἂν ϑεξληι. τουτὸ δὲ θεοῦ οὐχ οἰκεῖον αλλα τῶν δαιμονῶν τῶν ὑπερβαλλοντῶς 
π᾿ ἐκεινῶν σεβομενων, εν πᾶσι δὲ τοις σωματικοῖς ευχερῶς μεταμορφουμένων -Ἑ 

Δ. ουδεις ϑησαυρον πιστευεται καὶ ππνον καὶ οὐδεὶς δέχεται βωπτισμα επιστρο- 

φῆς (μετανοίας Ὁ) καὶ οὐκ ἀγρυπνεῖ. καϑῶς λέεγδι σολομῶν" μὴ δωις ὕπνον δοις ομμασι 

μηδὲ επινυσταξηις κτ (ρτον. 0,48). ὑπνον τὴς λογικὴς φυδεῶς καλει τὴν δι' εργου 

αμαρτιῶν ὡς τῇ» ψυχὴν του ἀγιου φῶτος ἀποστερυυσῶν, γνυσταγμον δὲ τὸν λυγιῦμον 

τὸ πρῶτον τὴι ψυχὴν ἐπελθόντα μετα δὲ καλειται ὑπνὸς δια τὸ ἄνεγέρτον. μηδεὶς 

δὲ οἰεσϑω οτι αδυνατον γενεόϑαι τοῦυτὸ ὥστε ἡμᾶς [ ξξεγερθϑηναι" τὸ γὰρ ἀγιον 

πνευμα οὐ τὰς ἡμῶν συμφορὰς εἐμποδιξει γενεῦϑαι, οτε ἡμῶν 8στιν ἀγωνιξεῦϑαι ὃν 

τοιρ δυνάτοις γενεϑαι καὶ μὴ γενεσθαι. ὁ γὰρ νομὸς οὐ τὰς τῆς φυσεῶς συμιρορῶξ 

περικοπτει ἀλλὰ ευτολὴν διδῶσι ἐν τοῖς τηρεισϑαν δυναμένοις. οὐ γάρ βλεπῶ εἰς 

τους τὴν κακίαν εἰς τὴν φυσιν παρεισαγονταρ τὲ καὶ τὸν νομὸν ὧς οὐ χαϑήχοντα 

τιϑεντας" δἰ γὰρ πασα κακία απὸ τοῦ λογιστιχου ἢ του ϑυμικου ἡ του επιϑυμητικου 

πείρυκε γενεσῖλαι ταύταις δὲ ταῖς δυνάμεσιν εστι χρησϑαι καλὼς καὶ κακῶς, δηλὸον 

οτι δὰ χρησεῶς οὐ καϑηκουσὴηρ γεννᾶται ἡ κακια᾽ εἰ ὅὃὲ τουτὸ οὐτῶς ἔχει οὐδὲ εν δὴ 

τὴς ψυχὴης κωιον ὑπὸ ϑέου εξκτισται. αλλ οὐδὲ ἐν τῶν σωματῶν λεγῶ οτι κακῶς 

εχτισται παν γαρ δεκτικὸν τῆς ϑέου γνωσεῶς τὴϑ ὃε γνωσεως τὴν ἀγνοίὰν πρραι- 

ρθουμεένον τοῦτο κικον καλειταιν" 1 αλλὰ γὰρ οὐκ ἔστι σωματικὴ φυσι τὴρ γυωδεῶς 

δὲὲχτικον ὅτε οὐδὲ ε, τῶν σωματικῶν δὲι κακὸν καλειόσϑαι, οἱ δὲ κάλουντες αὐτὸ 

καταισχυνῶώνται. ἡμεῖς δὲ δι᾽ ἀρετῶν δπευδῶμεν ὅτησαι αὐτὸ ἐμπροσϑὲν ϑέεου δια 

τῶν ξργῶν δλέγχοντες οτί ον ὁ ϑξὸς εϑδτο νόμον ολον καλὼς εὕετο - 

λα. σφοδρως ηυφρανϑὴν τὴι ἀγάπην ὅου καὶ τελεία ὃν ὅμοι ἢ ξενοφιλια ὅου καὶ 

σπὲρ ἧς ευρηκὰ παρὰ σοι ἀναπαυσξὼς τι ἀποδώσο; διῇ ὁ κυρι08 εν τὴι καρύται σου 

ὁ μεγὰς ἀρχιερεὺξ 0 τὸν οὐρᾶνον ποιησας καὶ πᾶν πληρώσας, υψωσαι τὴν κειφαλην 

σου κατὰ τῶν ἔχϑρων σου, διδαξαι σε γνῶσιν τὴβ διχαιοσυνης χαὶ τῶν μυστηρίων 

αὐτου τὴν σοφιαν ὅοι ἀποκαλυψαι, γένοιτο ὁ καρπὸρ σου πολὺς καὶ ἡ ριξα σον ἐπι 

υϑατῶν βλαστοιὴ τὸν στάχυν σου πνξευμὰ μὴ ἕξηραινοι καὶ ὁ δροσος τοῦ οὐρανοῦ 

ἐπελθοι ἐπὶ τὸν ϑεριόμον σὺὺυ ἡ ἄμπελος σου προβαλοι καὶ τὸ γεννήημα ὅου ξιἢ 

λαμπρὸν εσϑιοι αὐτοῦ ὁ κυριος καὶ ἐν τὴι παραδεισῶι σου καταλυσαι, τε χαλῶς 

πεποιηχὰς ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀμαρτῶλους τὴρ ἀγαπης δου [ ἀντιρρυπὸν οὐκ 

εχοντας -Ἑ 

1β. τωᾶννὴ ὁ βαπτιστὴς τοις στρατιώταις πρὸς αὐτὸν δγγιξουσιν τε καὶ πέρι 

της ζωης αὐτῶν ἐπερωτῶσιν Εεἰπεν μηδενα συχοφραντησήητε καὶ ἀρχδισϑὲ τοῖς οψωνιοις 

συμῶν ([λιο, 8,4) ἐγὼ δὲ πρὸς τὴν σωφροσυνὴν σου τοιοῦτον τι οὗ λεγῶ  τσυπερεκ- 
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ὅ88 Ὑ. ΡΕΛΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ΜΙ θόρον αὶ μον μβαμαϑον οἰαθιιῤ Ὡς νῷ οὶ ᾿λθιαλο. μὲ μοὶ ἢ κϑ9) νοῦ »ρο ἰαα ἀβ ὗς οἷν ορρ ΟΝὦ ὦ ν ΝΜ αροθὶ ὡὸ μιαρῶν ο να ῤάθας βαὰδ ἐν 
ἴμνοο ο» νον βλλμαθου οἱδοοὶ ἰδαννο Ὑ Ν᾿ Θιαα κῶς. χλακιουοὶ ρα δύο μων 
ἰδοία δῦ ἰ{|οὸ. βοὰν, οϑρϑ βαυῖ ϑβ αι (μβο οοὸςς ςν καλῶν ο 50} 
δ» ᾿ὥϑθο θοῦ μο . αοΝ 5 εόμο ιϑϑυρβι (βὸ ὦμον ας ἃ ιομϑίν οοἹ 

173" “ἰοῖΐνἣν ἈΣΟΡο Ουοὴ λμςϑαϑ οιαςν 5, τοδδαυο ἰδραω ἢ. ΟΝ οἱ οϑοι «θα 
κω ᾿ϑθς. ας οἰδ δυο οἰ» αρϑαρς αδοϑΐ, ορϑα! ἢ οδδο Ἀνὸ 
Ῥφο μα μϑῦ 19 ιϑαας,, οἡλοῦς, οὐκαλαν,. τιουϑί ἰοῖν " οἷο, (Θ᾽ μ] . γαιῶν 
εαλαυμοο βοῦ ρςοο υοἱ τίοδα ταν, ΘΟ Ἀκθ ὡς κ»ρο, βὰν ἰσον ἑλοσων 
οξὸ οὐ θ᾽ Ἀδοςς "οὶ μμβοο ῦμο θαυ Ὅς μθαυμο ὕκας, ἰοιῶν 
μα; Ιασσα φοΣ ἕἰξς ἐ οοῶς Θομς ον ἰοῦ οἐς ἡ Νλλοο, ὁμοῦ 
᾿ϑθοοὶ Ὡς (οοὸς δος νολοῦΣ «ον ΩΝ ἰθες ἰϑναος, ας Νὰ ὡὰς 
ἰὼ. ΟΜ ρϑακολοος Μ᾿ μ μω οςς . δα. [Ια οϑνο ὁ οὐ κα 89 ον θο) 
ΔΝ μου μρΐ» αϑὶ οϑἱ Ὅ.ο Ἰοῦς 5.6, ὡϑὐ Ἂς μα {5 3 ἐγ 

173} μαϑομν «οὐ λως, μο δ λοο 0 Η ϑαϑαϑ ἰδβδυγο δι ἢ}, ἐδ μοὶ ἰδών αα 
ἐτοῖν Ὅδομαο,, οὐ δα βοΐ 5 -, το α οἱ σϑοιν θὺ «οἱ λοῦιο. ον ραν 
Ι «οἱ οὐ ονμπ οὐδκα Ναὶ τοῦ το δἰ ταῦνοῦ μοι ο ζϑθοι! ολδοὶν 
ἀ. λοι ἢ} μας, [αχροὶ ἰγοὶ μαλωο ὁ κῳὐὐῶλο . αλυ5 δο {αν ,9}} 3.9 
Κλ ἴσοι. ομϑιλδονς, οἷος {1.0 Ὁ δα ὁ ἰθαδ ἐκϑορθὺ οδδυρος δ ὦ» οἱ 
εἰδοῖ ὁμῶο ϑοῦμος ἰδοῦν 9 τϑοΐο κὔυμβοο,. ἰις οὐ 10 6.4.9. }}5} ωοιονίο 13.52.0 
ὡοουαρῦ ραοῦ , ον οαόϑ ὡϑ᾽ ἊΣ ὁ τ ομϑν, [ααϑα, οι» ἰδδο Ὁ αϑὲ δ. 

174 ἰδ Θὲ ΘοΣ . ἀραιὰ; ον ΝΟ Ναδο νοὶ «ἰὼ ὡς τοὶ κῶνοι ομαϑ» οὔλο ῥο 
μμααχῶς κων φιὐ) κοι σνος ᾿Θρθασο βουκνι Νγοίο δ ον ββαλαλῶς, 
ἴμοο δα μλο ἐβιϑο ομὸ βουλὶς, βλλμαν Φιδϑι ὁ ὩΝ Κρο αὰνΘ μκος Μ0 εολὶ 
ΝΟ μκϑ βροῦν ἢ νοὶ δ. μοὶ γῶν Ἀκοο κος μάβαθο ὁ ἑοῦ Θ[ο ευϑαα, 
μι ΠΘΕΥΝῚ ἰδώϑμθθο ἰμϑ νὰ. δ . μιραοὶ “δυο, Φνίθο ἰοομ) Ἰὰς τὸς, βϑρῤ σάκ ἰϑθὶῦ ἕο οὐ ΜῈ οἰον" μδθ ἰδααθο αβλμαθ μᾷϑον.ς οἷν 
ὡυτὸς κοῦῖ9 ἰλυλδῦν δ ὅς μμὸ Νὰ ᾿ϑϑλϑδ ἰοομο ΤΟΥ 
ΟΣ δι Οβοσμεθο Πα, οοο Ῥ{19 μ9}0 ἰδιοοῦ μϑ ϑϑανῶν 5 ΝΥΝ πῖον ἀγα λυον θῶ μϑο ΞΡ ὦ Ἀϑ. λλλαοο ἔν λδοον κῳς ὁμβανς, ῥοοαΣ, ᾿ς. 499) 
αϑὶ Σν γθαςς Νϑλ μἴως ὁ ἰδαβν ἊΣ ῬῈΡ «Δαροῖο ον οἷν «μον» μοὶ 
οἱ “Ῥιὐ  μ55 |ο ν᾽ ἰγαϑὸ -- ιἰλϑὼΐ; 531 δ. μον μοὶ μιαυΐο 
κτὔνϑι μοῦ μοούνο Μοθδιιλος σον Δα τοΡὰΣ τρλαλοι μῷ ἰα δοῖν. βορν, 
τϑρο κοδὴ 1 .} ΚΙ Ιαθοσο [ἰαλιω. - είν, υμαθιλοο μὼ5 ὦ νὸς ᾿ς 
βυοιϑ θλοΣ ἰδ, 5 τίϑϑα μῆς ἈΠ Ἰλλλασου οδϑι,, λας, οἷν. κϑίδδοο ας, 
μαρο καθ ὁ τῶν δυο μβααν [να οονλοςς, τ. λα ρον. Μ] : βοα, σον. 
ἜΘ ες ὩλΘερνυ κυδγαθο λιν αϑαδου ὠοαο, ἰγοο ᾿ ὠολαχονα. αοδο 

»“ 
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κεχυται γὰρ εν ὅοι ἢ χάριᾷ τοῦ Χ, χαὶ οἰδὰ οτε βοηϑὸρ τὲ εἰ τῶν συχοφαντουμενῶν 
ἐν τῆι σπουδηι σου καὶ τουῷ πτῶχους ἀπὸ τῶν οψωνιῶν σου Ψψωμιξειφ᾽ οτι καὶ ἡμῖν 
εν ἰλαροτητι τὴν ξενοφιλιαν σου εὐδειξας μέτα τῆς συξυγου σου τῆς ταπεινοιρρονος 
Χ. δουλὴς παν εἰς τὴν ἡμῶν τιμὴν καὶ ἀνάπαυσιν ξογαξομενης. δοίη ὑμῖν ὁ κυριος 
ξλεοὸς ευρειν δ'ν εκεινὴι τὴν ἡμέραι καὶ ἔἜπελϑοι ξρ᾽ ὑμᾶς ἡ ευλογια τῶν πατερῶν 
σπτυὉμῶν, αγιασαν ὁ κυριος Ὁμῶν τὰ ξργὰ καὶ φυλαξαι τὸν οὐκον ὑμῶν χαὶ παδαν πληγὴν 
ὕμῶν αἀποδιώκοι. ἔστε δὲ καὶ ὑμει αἀοργητοι καὶ ξλεημονμέῷ, παν ποιεξιτὲ εν μᾶχρο- 
ὅυμιαι, μηδεν μετα [ κυρίου καὶ τὴς γνώσεως αὐτου τιματε, ὁομοιῶϑητε κορνηλιῶν οὖ 
αι προδευχαι δὲ καὶ ελεημοσυναι οὐ μόνον τουβ ἀγίους ἀγγελοὺυς αλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν 
ϑέεον επεισαὰν σιμωνα κηφαὰ πρὸς αὐτὸν ἀποστειλαι ὡς δια βαπτιόματος τὰ υστερηματα 
αὐτου αναπληρωσονταὶ οὐδὲν γὰρ ἡμὰς οὑυτῶς πρὸς τὸν ϑεέὸον συνιστησι ὡς μαχρο- 
ϑυμια καὶ ελεος᾽ ὁ ϑέὸς γὰρ ελεημῶν τοὺς ἐλεημοναὰς ἔλξεὶ καὶ ὁ χυριος μαχρυϑυμος 
μετα τῶν μακροϑυμὼν μαχροϑυμει καὶ ὡς δ αὐτὸν μωχροϑυμησασι. διδωσιν τὸν 
ἐπηγγελμενον μισϑον εν τηνι βασιλεῖαι τοῦ ουράνου 

λ). οὐκ εξεστιι» ὑμῖν ἐπιστολὰς συγγράψαι τοῖς δικαξομενοις  ηἠιλρησῆε γαρ τεχνὴν 
πολυ ἡμᾶς τὴς βασιλείας τοῦ ουρᾶνου αἀποχωριξουσαν νυχτὸρ καὶ ἡμέρας στασιαξετε 
καὶ πολέμους αὐπονδους πρὸς αλληλοὺυς συνιστατε περι μυσαρῶν κερδων καὶ περι 
πραγματῶν τῶν αλλῶων καὶ ταυτὴν τὴν 1 (ληρωδὴ ἢ) παροιμιαν λέγετε οτι ανεὺυ χαλκου (Ὁ) 
καὶ φοβου Φοιβος οὐ ϑεσπιξει. διὰ τοῦτο πρὸς τοὺς διδονταρ δλεήμονες εύτε πρὸς δὲ 
τοὺς μὴ διδοντὰς ἡ αἰτουντὰς ἀνελεημονεῷ φαινεσθὲ καὶ ει τουτὸ καταληγέτε ὡστε 
ἀποβλέπειν υὑμας εἰς χειρί, παντὸς ος ξοχεται πὉπὸ τὴν μασχαληι βασταξὼν εἰς δὲ τας 

υμῶν μηδενα βλέπειν. ὁλοιτὸ ἡ πλεονξξια ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ τινος τῶν χριστια- 
νῶν ἡ κακοτεχνία αὐτὴ ολῶς μὴ ἄρχοι. εἰ δὲ τις τὴ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γνώσεως 
ἐπιϑύυμει σοφιαν αγαϑὴν ἀγάπαι καὶ πρέπει τὸν αὐτῆς ἐρῶντα ξιναι πρᾶὺυν χαὶ σῶ- 
φρονὰ αγάχον κι ποργητομ καῚ ελεημονα καὶ τὴι ποοσευχὴν προύκαρτερουντα, απὸ- 

διωχετῶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸν χύτὸον ὑπὲρ δὲ λογυυ τὴς ὑρϑὴης πιστεως τὲ καὶ τῶν χατ᾽ 
αὐτὴν νοημάτων κινδυνευοι πασὴι τὴι ψύυχηιϊ. ειρησϑῶ δὲ μοι ταυτὰα πρὸς δὲ χατὰ τὸ 
ρημα τῶν παροιμιων Σ). ] διδου σοφῶν ἀφορμὴν καὶ σοφῶτερος ἔσται γνωριξε δικαιῶν 
καὶ προσϑησει του δεχεσϑαι (ΡΓΟΥ͂. 9, ,}. ἐσμὲν οτι μαλὰ ἀγαάπαὶς ΧΑ, καὶ οὐδὲν ἐν 
τοῖς οφϑαλμοις σου τιμιώτερον τὴΘ αὐτοῦ γνωσεως. ὁομοιῶϑητι οὐν τῶι συμπολιτὴι 
δου κοινῶνῶι ὃὲ του ονομᾶτος σὺυ χαὶ χαϑῆσο ξχτὸς τῆς ὅχηνὴς σου τοῦ χοῦσμου 

τουτου ὡς σκιας σοι κειμένου" τρέφε δια τῶν ἀρετῶν ὅσου τὸν μοῦχο» εἰᾷ τὸ εἰναι 

ἑτοιμὸν πρὸς τὴν ξενοφιλιαν. ἔχεις σάρραν βοηϑὸν σπουδαξουσαν" οἱδὰ αὐτὴν οτι 
αξυμοις ἁπλοτητὸς καὶ αληϑειας τῶι ὕϑεῶι ϑρησχεύει. δοιη δὲ ὁ κυριὺς τνὰ ἣν λαμπρα 

ἢ τῆς πὕμῶν αρέτης μεσημβρία καὶ ἡ σκηνὴ πὉμῶν γέξνοιτο καταλυμὰ τῶν ἀγιῶν ἀγγε- 
λῶν τὲ καὶ τοῦ σώτηρος ἡμῶν Χ. Ὁ 

λδ. τὴν διὰ σωματος ομιλιαι πολλὰ ἐμποδια διὰ τόπον καὶ χρονοῦ καὶ ἀπασχο- 

λιας καὶ νούσου τη δὲ δια ψυχὴς οὐδὲν κωλυμα᾽ ευϑυς γαρ κινηϑεισα διαλεγμεται ὧἱ 

αν 1 βουληται καὶ δια του διανοιίς τάχους εἰδωλα αὐτὴ φανέντα αναβιβαξει (ὃ αναρ- 

παξει) εν αὐτηι. πλὴν γιγνῶσκε οτι πολλακις σοι διελεγομὴην περυ τῆς ξωης καὶ πῶς 

ἐναρετως ἕν τουτῶι τῶι κοῦμῶωι (διαγεις) αναστρεφηι. οτι γὰρ ἡμὰς ἡγαπησαρ ομολογῶ 

καὶ οὐκ ἀρνουμαὶ δι δὲ καὶ ἕῶς του νῦν «ποδειξον δια τὴς καταστασεῶς σου οτι μνη- 

μονεξυξεις τῇ» ἀρεέτην (χατορϑωσιν) καὶ τὰ ϑεια νοηματὰ α σοι ὁ κυριὸς δι τὴς ἡμῶν 

ἀσϑενειας ἀπεχαλυψεν, μαλλὸν δὲ την πραυτηταὰ καὶ τὴν σωφροσυνὴν μη ἐπιλαθϑεσϑὼ 

ὡς τῆς ψυχης καϑαρτικαὰς τὲ καὶ πρὸς τὴν Χ, γνωσιν ανχαγωγικας" οὐ γὰρ σοι προ- 

φασιν ἀπολογίας ἀφηκαμὲν ἐν εχεξινὴν τὴν ἡμέραι αλλὰ παν πρὸς τὴν βασιλειῶν του 

ουρανου συμφερον σοι ἐγνωρισᾶμεν τἰ- 

λε. απὸ τῆς κελλὴης ἡμῶν της ταπεινὴς γεγράφαμεν τὴ! ευξξιαι σου καὶ ταυτὴν 
τὴν υγιξιαν ἡμῶν τὴν ὃν Χ. γνωρίζομεν" οτέ γὰρ ἡμῶν εἐπιμεληι τοῦτο πεπεισμεϑα 
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ὅθ0 Υ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΈΕΠΟ, 

174 } κδὼν « λοο ο. ομο "ς Μ᾿ ἰβλροΣ σὺ μθ “κα μραϑιλο ἰγομο 
φῦϊο «οἰΝϑοιαϑο μδϑ μο νοἱ “ίμνδνὸς ξ, ὡϑϑιεθ. οἐο Η᾽ “καῦ.ο 
δὸς ὧδἱ Ομ ἴοι. ϑαξος [5 Ὡς ΟΣ. ὡδαλῦ ὡσδα. δὰ κοὐ» οὐδ ἢ ἀ5 
τϑρν σιαροολος μόρον νοῖς μμ αόπξῤ,» ϑοὺ οὐο ον ο., οἷν εϑο 
Ἀροω 1» :}ϑοὼν ἰμοο ς ϑομν εἰοῦν μόρος, ἰμολνάλον,, μόρου, [Δοῤδιυλαν, 
ρ ὼ δρλαθα «ρα  ἰο ομαλο «Μαίας Ἀπτο ὁ κὸν οἱυ Ομοα μο οΣ., 
᾿ϑοῦλοὺ μον. ομθα μβοου. ς οὐν» Μαϑαυθ ὦ κδαὶ μὼν μίοδνο . ὡς Νυΐ) 
Πο ἐρλαξναὶ ἱξρν, ας 9 ᾿ Ὸ} δα, ἑϑιροὶ ΓΟ ΤΥ ΘΕ. -ῶς ϑομ οιαλνϑα9 

τγ4 9 ΝΣ μαδα »ολυΐο « ὡδα, δὰ βυοῦ» {Δ τ.) ἈΞ αϑμαδον» ῥὸ [Αἱ 
μοι μέλον. κα Θ᾽ ΘΟ. οϑρν κοδαο «κρδ τοῦς, Ὅλο αο ἊΣ, Μὲ ἀνα 
δ μο εν Κοο ἰδ3) ἰδδιμ ΝΣ. υἱαλν βὰς, μὲ ᾿λϑ «κλροδδο οἱ κυ 
ἰοον ιν καρ οἱ ἰοῦλοδοο θὲ τΠαλιυ νοἰ μαϑν ἰβναλο ἰμγῆναθο οὸ ἐμ {|9}} 
ἔμμο (μλ5. οὶ. ας τομαϑααίο ἰϑον ἰμκων ἰραϑοδ 1» ἢ "ρου. μα 5 οοβαθ ὡὸ 
Ὁ Ὁ υϑομβον ον οο οἰ ΝΣ ᾿Ὁ ὃ ἰδ ὁ [δέου «οἱ μιϑοὶ. ἰδϑ βάθος, 
ἕκῳς 9. γλοῦδθο κομο ῥο ὡς Ναας ΝΌΟΝ ΟΣ οοΐ νοὐ τ δάςς μϑᾶς, δον [ἰο κα, 

1796 τς ΔΟ 39. ῥὸ υἷι δδίο ΠΠ}ἰ μροο ἐΑΞΣ οὔ ὧο ΝΟ ἐλοο κλαν ο ἦϑο δον 
ὠς Νίαο τ ββαωῦ δ. 3 δ (μαι μδ) ἰβολμν μ5 ἰοοινο . μα θυ» μιδν9 (μὸ 
᾿βακῶς ἡ λλλάέαο αι, ἐμο «θίς. ἰγοι ὁ ᾿3᾽) ἰδολδνθο ἰμν μοὶ πον θα ὡαὺῦ 
τῷ Οἱ μῦν μαιαβ ἀσρν ἤομοο «μοὶ τϑ «τὐοιοραλδον 1. ἰδα ἰσοομν κοο 
ομδο ὥρολο « ἰλιίαθον ἈὰὉ Ὅγο Ῥαρὶ, ἰϑαὺ ομαν. εὐρο τὼς, 665 ἰοομ ἰβθο 
ΣΆΘΟΣ ἰοῖν Νὰ 5 μὰ9 ἡ ρῆβοο ἰδ ἐ ἰμβον ᾿οαο ὡδὶ δα, ἔμας αἱ Ὁ νϊα ἴξῳς 
ἰμν πρὸ γνεθυ χοβνο ϑδνωγ, . μλοδιο Νμαῖο ο ον. ἔρον δ οϑὲ ὍΣ. 
ἰαδκον ὡο ῬΝΙΣ ὑκυρο ῥοῦν, δα, »ὅὥδαο οἰδβασὺν ον νὸς 90. 0169}. 

175} δ. ἰδααοο ΚΑ μὰ αϑον οδδι λοςς πὰρ ἢ ὅοο εἰδοοδοο ἰδ άϑυ ἢ οὐδ, 
ΟἹ Ἀὲ5 εἰμιεθον κϑ δ ὁ ἰδϑωνοΣ 0 Δμ5 ἼΔΩ) προς μαὰϊ «τον μϑοιν 
«ον αν μα νας, κὐϑουδδο κϑον μαϑιλινᾶν,. «ἢ τον βαὺῦ μϑ ιϑὶ 
εὐὐμὸν ἔτος ϑὸς, «35 3ο. ϑομρ θ Πὲ .γαα 5 ιϑοβοαθς .θον ᾿οοῖν. θοῦ }} οἷ. 9 
τόθ θοὸν μὲ ἰγαϑο ον μὲ «χαραυ ϑας 5 οἰδιοδονος ζϑομϑο μὰ. οὐαου [ιϑοιο 
ΝΟ . μΔ5. ἢ}. ψῦδοο Οοἰδαχο ρομδοὶ τ 0 μκ65 γὼ] οδϑο ὦ ΜΗ] 
νϑδιοὶ εφο μὶ Κ5 ρα ρασια “το ἰδϑδν ερϑνομο [λα αθϑῦ οὖν οὶ 
ἰομβο  Νυμμθικρολο αι τονδο} "δι ὧν θ᾿ 0 μαϑν Μὲ (βκϑῦ μϑανὰ οου οδῷ ἢ Ὡς 

175 κε μο μὲ Δ. Ὁ ἰΝολθ βου μλθαθ ἱμοθα ρος ὡλϑλο υὐν. εὐθονς ἰο ᾿αϑσϑος, 
ὑΕ 1ϑὺ μμοὶ κῶν ἰοδν οἰδοιομμο ἕὰς, Μ΄. φοιραν.» ὡὸ οὶ μὶ βϑῳς ἰδδαν ῃιᾷς, 
τῖϑλο μας δ μῳς σους, δας. μ᾽ ὡκαλὺο οὐρονς ας {[|9] ΑΕ 
λαδλαα }]γ οὐμρον. «οίθος "αῦ ὡπσλᾶ οἱ τῶβϑα [|9. ἰμββραυυν ογοῦδο ἐμόν δος 
Βα τἰοιδι, Οὐδα. κϑο μοο ἰμωυ Ῥοδβαο φὰς " ον ὼ ὡς, οο ὡς ὡς οἰοοὶς9 
ὅδ οἱ ς δ ὁ ἰβααυ οοβν» φὰς πο ὼς εἰδδαῖς ὦ ἰΙαϑο ἰδ μθ μμρο]ν 

»““ᾷΔΙΑ.,. 
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δι ἣς ἡμᾶς αγιπιις 1 ἀγύστης ὁτὲ πίῖν εἰς τὲ τῇ" ἡμῶν τιμὴν καὶ ἀνάπαυσιν συμῴερον τγ4}" 
πεποιηχαρ. αλλὰ ὁ κυριὸς ἀποδοιῃ σοι ἀνθ ἡμῶν καὶ μαλλὸν καϑῶς υπερπερισσευει 
αὐτου τὸ δομα καὶ ἰδοια ἐν τοι. αγαϑοις Ἰερουσαλὴμ παδαὰς τὰϑθ ἡμέρας τὴς ξωης 
σου" ἰδειν γὰρ πυἱοὺς τῶν ὐἱῶν σου σοι δεδοται. καὶ τοιουτοῦυς υἱους τις δεξεται 
καίπερ σφοῦρα προσευχόμενος Ἔ 

Ῥλς. ὁ μνημονξιῶν τῇ» ὑσιυτητα σοὺ μνημονξυξι τῇ" ἀρετὴν χαὶ ὁ μνημονευῶν 
τὴν ἀρέτην μνημονξυξι τοῦ ὅξον τὸν δοντὰθο. σὲ πηγὴν ἀγαπὴξ ἀφϑονὼς παντὶ αναὰ- 
βλυξουσαν ὁμου, ἣς καὶ ἡμεὶς πρῶην μαλὰ ἐπιομὲν καὶ υφρανϑημεν Ὀπ7ἡπερβαλλοντῶς 
απὸ πώντος οὐ ἔχεις χαὶ λιμένα σωτηρις ευρόμὲν ἀπὸ χειμῶνος ἡμᾶρ καταλαβοντὺς" 
καὶ τι ἀποῦδω τῶι χυρίῶι παντὰ αὐτοῦ τὰ ἀγαϑα ἡμῖν δοντι ὃμε τὴς σου χρῃστοτη- 
τος; ξξαγγξλὼ τὸ ὁνομὰ σον τοῖς αὐξλροιῷ μου καὶ ὃν μέσωι ἐκκλησίας δὲ δοξασω 
καὶ οὐ παυσομαι σὲ εὐλογῶν μετὰ ψαλμῶν πνευματικῶν πάσιςς τὰς ἡμέρας τῆς τγ4" 
ξωηβ μου καὶ ὅοιμι σὲ ει τῶι μξλλοντε αἰῶνι πέντε καὶ δέκα πολεὼν ξξουσιαξοντα 
καὶ ευρεϑειημεν εν αὐταῖς παλιν καὶ ἡμειὶρ ὑπὸ σου παιδευόμενοι, τ καὶ τρερομενοι" 
πεπεισμαν γὰρ οτι ἢ πραυτὴς σου αἰτις πολλὴς γνώσεως σοι ἐγεένδτο οτὰ ουδεμιὰ 
τῶν ἀρετῶν ὧδ ἡ πρεύυτὴης σοφίαν γένυαι ἢν καὶ μωυσὴης ἐπηινεσθϑὴ ὡς πραὺς παρα 
παντὰς ανϑοώπους. ὅξεομαι δὲ μαθητης του πραεὺς γενεσθαι καὶ αὐτῶι διακονειν -Ἐ 

λξ. ωὡσπὲρ υδωρ ψυχρὸν ψυχὴ διψῶδηι πρύσηνες ουτῶς ἀγγέλια ἀγαθὴ ἐκ γῆς 
μακροϑεν (ρτον. 30,55) καὶ τὰ γραωμματα τῆς φρονησεὼῶς σου καλῶς εὄσβεσὲ τὸν καυ- 
σῶνα ἀπὸ τῶν πονῶν (τοῦ κυοσμο)} ἡμῖν» συμβάντα ὧς καὶ τι πρότερον ἡμῖν ἐπεστειλεν 
ἢ μεγαλοπρέπεια ὕὅου. πῶ γαρ εἰς τὴν τιμὴ» ἡμῶν καὶ εἰς τὴν ἡμῶν ἀναπαυσιν 
συμφέρον πράττεις ἀπὸ πάσης τὴς Ψψυχὴς σου καὶ τι δεῶμαι καὶ αἰτῶ σοι παρὰ του 
κυρίου ἡμῶν; [ δοιη ὅσοι ὁ κυριος στεφανον τὴ δικαιοσυνὴς χαὶ γένοιο συγκληρονομος 
τῶν ἀγιὼῶν οτι πὕὉπερ ἡμῶν ξἕλεὸς ἐποιησαὰς καὶ πρὸ ἡμᾶξ. σπλάγχνα ἀγαπὴς εδειξας 
ἧς ουδεμιὰ ἀρετὴ μειξῶν, ὁτὲ καὶ ὁ χυρίὺρ ..ὄ Α΄. τὴν ἀγαπὴν εϑέτο εἰναι αποδειξιν 

τῶν αὐτοῦ μαϑητῶν λεγὼν ὃν τουτῶν γνωσονται παντὸς τι ἔμὺον μαϑηται ἔστε ξαν 
ἀγάπην εχητε εν αλληλοις (οι. 18. 15), μετα τὴς ἀγάπης ξστηξεις ἐμπροσϑεν του Χ' 

βημαᾶτος καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὸν τῶν δεησεων μὸν μισϑον ληψηι. εἰ γὰρ Ὑπὲρ ποτηρίου 
ψυχρου μισϑὺς ἐπηγγελται, ποσὸν γνῶσι» ϑεου ἀποδεξην ὑπὲρ παντῶν ὧν ἢ μὲγα- 
λοπρεέπεια σου ἀπαρχὴς πρὸς ἡμᾶς ἐπραξεν, ὑπὲρ ὧν παντῶν αἀποδοιὴ σοι ὁ χυριος 
ὁ χριτὴς τῆς διχαιοσυνὴρ καὶ ἀπυχαλυψαι σοι τὰ μυστηρια τὴς σοφιαρ αὐτοῦ καὶ σὲ 
δεκα πολέων προισταιὴ τνὰ τας λογικαᾷ ψυχὰς ἀπὸ χαχιὰς πρὸς ἀρετὴν καὶ απὸ «γνῶ- 

σιὰς πρὸς την Δ΄. γνῶσιν ελκηῖις Ὑ 

λη. αληϑῶὼς  οἱδὰ οτι οὐτῶς ἔχει" πῶς γὰρ δυνᾶτον φῶνην γραμματῶν υὑπερε- 

χειν φωνῆς τὴ εν σώματι ψυχηξθ} αλλὰ χαὶ δια φιλῶν γραφομεὲεν τοῖς ἡμᾶς ἀγαπῶσιν 

ὑμοιουμενοι τοῖς γενναίως ασπαξομενοις οἷς δὴ οὐκ ὠρχὲν ἡ διὰ στόματος χολλησις 
μονὴ αλλὰ δια τῶν χειρῶν περιλαμβάνονται τὰ σώματα ἀαλληλῶν καὶ ουτῶς ἕκαστος 
αὐτῶν τὸν ετώιρον αὐτῶι συμμιξαι ἐπιποϑει" ἐγὼ δὲ ὁμολογῶ οτι ουτῶρ μὲ μνημονεύεις. 
καὶ μοι γράφεις παρα φυσιν, οντῶν αὐτῶν χατῷ φυσὶν φωνεντῶν δὲ παρὰ φυσιν διὰ 
τους εν χαχιι περιπατουντας" πρὸς ρῶν δὴ αφὲς μὲ ὃν ξρημῶιν δέομαι σου" τὰ γὰρ 

τραυμαᾶτὰ μου οὐχ ἐγένετο μαλαγμαάτων αλλὰ καυσεῶν. προσευχοῦ δὲ πὙὉπερ ἡμῶν ινὰ 
τον κπκαυδῶνα υπομευοντοῦδ βασταζῶμὲν πιι τους ἐχθρους ἡμῶν καταισχυνῶμεν 1.0.1 

τον κυριον ιὗωμεν Ἢ 

1.8. μαστιξὸν τὸν ἱππὸν καὶ τὸν ονὸν κεντρίξε (ρτον. 30, 9) δέομαι σοὺ " ἔγω 
γὰρ πρὸς ὥρᾶν ἀπεστερημαᾶι τοῦ τρέχειν οὐ γὰρ αρμὰ του θεὸν μετ᾽ κάλων ϑελῶ 

ελκειν οὐδὲ μονὸος τον κυρίον μου βαστάξει" ἔχὼ οτι εῶς αρτὶ οἱ τοῦ ονοῦ κυριοι 

ἀντιλογουσι τοις μαϑηταις καὶ οὐχ ἕν μὲ τὰ τῶν παϑῶν νοημᾶτα τὸν τῆς ἀπαϑειας 

κυριον φέρειν τοὺς ποδὰς μου πεδωντα τὲ καὶ τρέχειν κωλυοντι" οὐ γὰρ ποτὲ ὁ 

νοὺς τὴν ϑέου πολιν οραι ξῶς δι᾿ ἐπιϑυμιὼν τοῖς σωματικοῖς συνδεῦεται" δηλον γὰρ 
οτι τὸ νοημαὰ τουτοὸ βασταξει οὐ τὸ παϑὸς εν αὐτῶι ἀνελαβε πρὸς δὲ τοῦτο τὸ πραγμε 
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λα. μρμο 1} οὐ. τ λον. ομαὺν ἐμὸς ῤοὺ [αϑν οἱ ον. ο ̓  ΥΘῚ ρα 

ἔομϑο δ θο μϑ 5 βου δα δασεϑοΣ ἑὰς μμ5. «ἱϑοσθδϑο }} μα οἱ : 1339 }ιο) 
ταις, λο ἔοςθο βαβδαϑοῦ ἰϑιδλα ιϑἱ μβοοις ομο δ λοο μοι δ» ἰΙβδαο 

175 ἰδόδαςς ὁ αν ἰἸαάσυ ο τϑ Ἰαμο ὥβοα δ λο ο ἐα,α) ἰβδοο 
ἐαϑὶ οσὖν οἱ νι μᾷςς οἱ κϑϑ νον ο Νιΐγμνο τ ᾿λϑι δον. ϑομδο ὶ 
δου ἰοδν ἰδ, σός Ννος ἰδῶ οι Ἀδο ἰάσ ϑομδε ροῦν 
οἷν. Νυΐν τἰοιονς σοὶ ἴμῳεθ τὸς νον γα μοοΐν, ὧι ἐν Ῥῳο ων, ἰοῦ» ἰδδίων) 
εὐμοὶν νοἱ λον μκ5. βοοῖν. οἷν. τοϑόῤτῃἊς ονον . μβαδροὶ Νάδοδο οἱ μας 
εἰλαϑὶ θα δ ῥὸ Ἂς δου, ον ἰδδρ οδνϑι νος τῦδο βοοῖν. ωσοι οἷν. ϑδδο 
τϑ τῶνξθο κῶνοι δ ῥλου ς ἡμοὶ τα θα οἱ λα  ϑμϑονς μιμοὸ ὦἱ " 
εἰασοις, 66) ὁ ὐμ Μὲ τα κο ἔμ) μρο μο εἰθδαςς ἰαϑὶ σαν 
Δβοον. θανον ἴα 5.6. μα ως ὡοῦν υβομο βάθαδο (βρ δϑαυλο 

τηδλί μου ἰδρθιραθ ρθουν ΝοΣ τὐαρόλ ἰδ σϑι λο λας ὡς (δοῦν ἐθ . ἶϑο, 
πῶς ον «ὐδοατος, νὸς δ λοις, οὐ. τῶϑ υχϑσμθο ὥδοδϑοΣ μοὶ 5,59 θροῦς. 
ΝΣ ἰλς, οὐ τ δ. ἰμροὸ 7}. βο τἰδϑοὺν ἰαωγ ὥριο εἰξῳ 9. οὐδρο. ῥὸ ἰα...)}. ἰα.» 
μὸν, «βδεμοο μάβααϑο βῤοιξβαβο ἰδὲς αϑβας βροσνν οἱ τβμο  ᾷς ὦ οϑὶ 
δ ομὴο ἰγα βαῦμθ σοὶ βὰς Ἀεο οϑῥωθανς, »ρο ἰμοὸ ἢ» βὸ :ἰδανμϑυ ἰδὼν (θὶ οἱ 
ορϑ σοῦ τὰ δα ἰδααα ἰδοῦν τως 6) θα» «ϑοϑε [9 ϑρφηο 
θλϑο κῶν οἹ, ἐσ μθϑὶ ἰϑιςς ἰοῦ) ἰἰασυ λΘ δβ.θο) αἰ «μδ5 Η"5 ἱβαυο ἱδὼ 
μας) ἰδπαλο,. οἱ |..9.00. οὶ . οἷν μμυδοο ολαιοι,  ϑ  ὼΝς, ομσξξος 

ιηδλ δος, δὶ μοβςς οἷν ἐώλαροΣ ἤα ΔΘ μα οο ὁμν [3Ν 5. ἐξ ἰϑιδαν [51] ἰγορν. οῆνν ν βυϑααν 
ῤθοο δ μο 5 δὸ δ. βοῦν οοῶν. 5 σὺ ὧν ἰμυ ομϑῦ οἷμο δδγ ἰομ οἱ 
ΘΡΩ͂Σ «οο) ἰοῦ οὐδ! ο ϑο᾽ ἰϑϑια" ϑιϑμυ, Ὁ ξμο μμυΐ υβαα |κ.5) μος ᾿3ϑδϑ ((υϑας, 
"ΚΑ δον τος ονόδμο μανεδ 1550. «οἷο :}ιοδ; (ϑομδνϑαρο οοὶ βαϑ οβυδοο 
ἰδϑι Μείμοας ἰκς οὐ μθ ἰδδαὺν οὐ ϑμυϊδο. μαλιϑο δωλ 4 αλα». ἰνοὶ . ἰομο ὡν Μοὶ. 
το ΜΙΟΣ «πὐϑιϑαναῦ κῶνο χϑαλοατν, οϑιον γα δ, μον ἰβαων ομϑαϑ οὐ οι ᾧ φ. 
ἰγϑμθι μοὶ κϑ οϑοδυΐν μον ᾿ϑιοραῦν, ἐγ ἰδωαλο .ὗδο σμαοο οὐδνασο 5 ὁὸ ὥϑας 
Ἀροῦ Δ. ως ἰοι εὐρώς. ᾿ὥϑ, ω5 Νὴ “ὦ 5 εϑοῦ9 .55... 
υὐοοῖςις Μἱ |΄ϑοο 1νγ μ]ν νοἷο οὐλαιι, μθ κὰδ [(ομδα 5 μὲ ἰμαο «ες ἰ ̓Ξ ο 

176} Θμϑϑ ον Βο οὶ ὡς Μὶ Θδο ως νον ρον οἸἰπιλουν υὐοιονο. οὗλοῦ βου» ὡο 
εἰ, [5] ὦ 95 βου, μβϑϑοδαθο μὸν ὁ μὲ ἰοοι ἦγοὶ λους οὐκ βμάλαθον 
το ὩΣ ρσραθο ὦ ὐ ΘΝ οο ὡς ἰμμϑϑο ομ οιαδο γϑο ὧὸ μ᾽ ἡδῶον Μὴ ἰμωο 
οἷο. Νἱ βαλθο χα ||} «ϑίος. οὐδδοας Ὁ ἤαξὰς ἀθρόον, μἱ μο σοοῖ.. ας 
.Οὐσδϑολοὶ,. οοἱ ἰϑολὶ ϑϑο ῃς ομλανῦς,, ,«αϑολλ [βουνὸ ἰσον «ἰῤοιξλοῦ., 
εἰααα δ, 5 οὐρὰς βοῶν μοοΐο κοῦ οὐοον λ μας ἰϑαὰς ΟἹ βρσϑο) 
ἰδ δ δὼ ὑΝϑδ 9 αλιοῦ Φὸ» ,ἰδανμο δ αν}.) μα 5 
ἐκϑηθοΣ ἰμαθο . μα ϑ ἰα σοὺς, Θρόνο κα ἰν Μὲ ῥλογδθσο. 8. 5} σβϑαυο 
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τρέχει, πρὸς ὁ αὐτοῦ τὸ παϑὸς αὐτὸν ελκδβι, οὐδὲ δυνατον τοῦτον τὸν αναβατὴν 
καταβηναι τοῦ παϑοὺυς αὐτου μῇ εἐχκοπτομενου. οὔὕπερ γὰρ τὸ νοηῆμα τοῦ ἄρτου χρο- 
γνιξει εν τῶι πεινῶντι δια τὴν πεινὰν καὶ τὸ νοῆμα τοῦ υδατος εν τῶι διψῶντι, δια 
τὴν διψῶν οὐτῶ χαὶ τὸ νοῆμαὰ τῶν χρηματῶν χρονίξει. διὰ τὴν πλεονεξιαν καὶ τὸ 
γοημα τῶν ἀρχῶν (αξιωματων) διὰ τὴν κενοδοξιαν" } ταῦυτὰ δὲ εὅτι νοηματὰ σωματικῶν 
σραγματῶν δ᾿ τὴι ἡμῶν διανοιαι, ἐντετυπώμενο καὶ, κατὰ τὸ τυχὸν μορφουμενα᾽ τοιαῦτα 
γάρ εὅτι, χαι αὐτὰ τὰ πράγματα ὧν ξστι νοημᾶτα. μετα δὲ τουτῶν τῶν μελετῶν οὐχ 
εὅτι γνῶσιν ϑεου υποδεχεσῖαι, οτι ἡ ϑέου γνῶσις οὐ τι τὸν νοῦν ἐντυπουν γνωριξει" 
οὐ γὰρ ἐστι σώμα θεὸς χρῶμα ἢ σχῆμα ἔχον" ταῦτα γὰρ ἔντυποι τὸν νοῦν διὰ νοὴ- 
ματῶν ὧδ ειπομεν. ὅει τοινυν τὸν νοῦν γνῶσιν ϑέου δεχεσϑαι- μελλοντὰ “ποσπασϑτι 
απὸ τῶν πραγματῶν ἐννοιῶν, οὐ δὲ δυναται ἀποφευγειν τὰ νοηματα τὰ πωϑὴ μὴ 
ἀποϑεμενος εἰπὸν γαῦ ὁτὲ δια ταῦυτὰ τὰ τῶν σωματικῶν νοηματὰς ἂν ἡμῖν χρονιξει" 
καὶ οὐ δυναμεϑα αποβίλειν τὰ παϑὴ δὰν μὴ απὸ του νου ἡμῶν μαχρυνῶμεν τὴν 
πλεονεξίαν χαὶ τὴν φιλαργυρίαν χαὶ τὴν κενοδοξιαν, τούτοις γὰρ τοῖς παϑεσι κολλωνται 

17 ω 

ον δαίμονες τὴν ἡμῶν ἀναστροφηιϊ ἀντικειμενον" ἰ ἀπὸ τουτῶν γὰρ μορφῶσας ο σαταναῷ τ70 
ἐκείνους τους τρέις πειραύμους ἐν τῶι ξευκγγελιῶι γεγραμμένους τῶι κυριῶ προσήγαγε, 
φᾶνεις δὲ αὐτῶν υψηλοτερος ἐκελευσε τὸν σατανα ὑπάγειν. ἀποφεξυγει γὰρ ὁ τῆς 
πορνξιας δαιμὼν απὸ ϑλιῴψεως σώματος, καὶ ὁ τοῦ ϑύυμοῦυ ὁτὰαν μὴ δυνηται ταραξαι 
δι’ οργης᾽ τπὉπὲρ τινὸς γὰρ οργιξεται τις εδεσματῶν χαὶ πτηματῶν καὶ κενοδοξιᾳᾷς 
καταφρονῶν; φευγει δὲ καὶ ὁ τὴς λυπὴς δαιμὼν οτὰν μὴ τι δυνηται αρπαξειν" προ- 
ἀπεβαλὲν γὰρ αὐτὸς ὁ ἀνϑρῶπος πᾶντὰ τὰ ητοιμασμενὰ καὶ οὐ συνεχυϑὴ, ταραχὴ γάρ 
ψυχηι ἐμπαϑει νοημί: δαιμονιωδὲς ἐν αὐτὴι ἐπιϑυμίιαν καὶ ϑυμὸν παρὰ φυσιν εξεγει- 
ρον" εὰν τοινὺν χάριτι τοῦ ϑέου ο νου τουτῶν ἀποστρεφηται τὲ χαὶ τὸν παλαιὸν 
ἀνϑρώπον εκδυηται τότε καὶ τὴν αὐτου καταστασι» οψεται κατὰ τὸν χαιρὸν τῇ 
προσευχῆς σαπφειρῶι ἡ ουρανιῶι χρῶματι παρεμφερὴ ἡντινί χαὶ τοπὸν ϑξου ἡ γοαιρη 
ονομαξει ὑπὸ τῶν πρεσβυτερῶν οφϑέντα ἔπι τοῦ ὁροὺυς Σινα. 1 τοῦτον τὸν τοπὸν Χχαὶ 
ορᾶσιν ειρηνὴς ονομαᾶξει. ἣε ὁρᾶι τις ἐν αὐτῶι ξχξινὴν τὴν εἰρηνὴν τὴν ὑπερεχουσῶν 
πῶντὰ νοῦν καὶ τὰς καρδίας ἡμῶν φρουροῦσαν. εν καύγαραι γὰρ καρδεαι αλλὸς ουρανος 
δντυπουτῶιν οὐ ἢ ορασις τῶν ἐᾶτι τὲ πὶ ὁ τύπος πνευματιπκοδ Οτι ὃν {9 1} ὑρώντῶι 

πόσον (ποσως) αἱ τῶν οντῶν ἔννοιαν καὶ οἱ ἀγιοι ἀγγελοι. φοιτῶσι πρὸς τοὺυρ ἀξιους. 
ταυτὴν δὲ τὴν ορασιν ὁ μὲν χοτὸς ἀμαυρῶς ἀποδειχνυξι, ἡ δὲ του ϑυμου ξαλὴ δι᾽ 
οργῆς τελειῶς χῳφανιξει -᾿ 

μ- παᾶνυ μεγαλὴ ἡ επιτιμηδις τὴς ἀγαπὴς, γλυκεις οὐ ελεγμοι αὐτῆς ἡδεῖαι καὶ 
γλυκεῖαι ὧι ἐκδικήσεις αὐτὴ δικαιῶς ἀρὰ ὑπερ πώσαν ἀρξτην αὐτὴν εϑηκε ο κυριος 
χαὶ σημειον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ αὐτὴν ἀπεδειξε λεέγῶν --- (Φ 0}. 18,55) ---- πάσηι 
χαραιν δέχομαι τὰς ἐπιστολὰς σου καὶ τὴν κατηφειῶν δια ιλαροτητὸος λυ καὶ ὡς εἰς 

λιμενὰ ξωης (ΞΞ- σωτηριας) τὸν νοῦν μὸν εκ τῇ δια τῶν νοημάτων ταραχῆς καταγω" 

τοιαῦτα γάρ γράφεις μὸν οὐἵς σον ἡ Χ. ἀγαπὴ υπεϑηκε. διὰ τοῦυτὸ γιγνομαι παῖς ὑπα- 

κουῶν ἐπιτίμησιν παρὰ πάτρος γνησίου δεχομέξνος, χαιρῶ δὲ εκ τὴ ἀγάπης δου πλου- 
τῶν τί ἡ μνημὴ αὐτὴς μὲ παρακαλει καὶ τῷ γραμματὰ σου δφοῦρα μὲ ευφραινει 
καίπεο κωλυοντὰα τὸν νοῦν τοῖς σωματικοῖς πλησίαξειν, προς δὲ υμὰς αὐτὸν προτρεπῷ 
αφϑονως τρέχειν υὑνῷ τὴν πυὉμῶν ἀγάπὴν ομοιῶται" ἀπερυκειν γὰρ αὐτὸν αὐρ᾿ υμῶν 
εστιν πλημμελειν ξις τὴν ἀγαπὴν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἀγαπὴν πλημμέλων ξις Χ, ἀμαρτανει 

17 

17 

οτι αὐτὸς ἔστιν ἡ ἀγαπὴ ἡμῶν τὲ καὶ τὸν νοὺυν ἐν ἀπωϑειαι δια γνωσεῶξ τῆς αλη- 
ϑειας τῆς αγιὰς τριαδος τῶι αὐτου εταιθῶν ποοσῦει -Ἐ 

μα. καλῶς τὰ γραμματαὰ σου δηλωτιχα τὴς δῆς πρὸς ἡμᾶς γνησιας (ιλιὰς τὲ 
καὶ ἀγαπὴς εἰλικρινοὺυς καὶ ϑαυμαξὼ πῶρ οἱ λογοῖι σου τηι τῆς ψυχὴ σοὺ σωφροσυνηι 
παρεμφερουσι καὶ ἡ ἀπ᾿ αὐτῶν παρακληδις ὥὅπερ τὴ ψυχῆς εν αὐτηι ξωσης. αλλ᾽ ου 

Δυληπάϊππροι ἃ. Κ΄, Θο8, ἃ. ἩΠ1Εθ, σὰ δέαροι. ΡΙΠ]ΟΙος.-μἰδέοτ. ΚΙ. Ν, Ε, Βαπὰ 18,5, 18 
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δ04 Μ΄. ΕΚΑΝΚΕΝΒΈΠΘ, 

τγδ  " ἑμοι ας, αὐλοίδδον, ὁ [1 ανμον» ἤββοῖς αϑροδρος ἡ Κῶν νομο μα ϑ» οο υοἱ 
ΝΣ ομαδ. πο μος δον ἰδ ϑδιιιᾶλοο δῶ οο [ιαϑδν μα.9.. 391} }}7}. δ μδΣ 

ως ΜιδωΣος ἕο 1] οδιν βο οἱ. φοθμ ἢ οἷν. ἴον! δ ἂὰς δ )ῳ.5) . νοι 
τϑ τοὶ ὡς γο᾽, δλοο, αϑδλοςς, ϑοιμοοῦο γα ὑπ δααϑο .«Θιαςς 59 ἰλαδὸν μοο δϑ ὁ 
τ μῶν μὰ ῥὸὺ λα }5 μᾷς ἰλολδυραῦς μμυγο ἰκπϑον ομδοὶ ἰδαλοι τοὶ 
εἰ ἐΒααςς μοῦ μος. μος οἷν 0551... βαϑυλλα γος (ϑδα. οἱ. γαβϑϑο 

«᾽ ομϑον μόν μῶν "γον δον τοῦ ψϑοιδαϑο δα, καθ αἱ ἐς ςλο κοῦ μρο αϑοι 
ΩΝ βαδλϑ υο ΝᾺ ΕῚ ΝΩυ εκραλῶΣ κα ρο μὰ. μὰς, Ἀ δὼ» δ] 

177} μὸν, ἰὰσα ἰδλα᾿ βοῦν. (66.  οὺμ εἰ τόμθον «μὰς δι τῶ ἢ) «θῶ 
μ ’Ιβα5 'βββορο ἰ μμο ϑήμβοας, μ᾽ . ἢ) κ "μϑοὸς ὦ ΝΌς ν (μβὸ μϑ ἰδ ϑονίο 

 ϑν ορρ ἢ. αϑδων δου οἱ τϑλον ἰθαν. ὡς ἑαυ ᾿.ὅ)9 αρω 
ον οἰβοδιο ραδαϑὺ μθ ΚΚὉ) μρσϑλοῦ οὐϑοΐ ᾿υμοδοο ἰϑα λο [α6.}} οὐδ θροῦν, 
Ἄν ἰδ το δ ιοσλο ϑρϑὺ «οἰ αι. ΜΕ 'Ναςο ἐγ .Ἱ ικόϑμο τ μα ἀ9δ᾽ 

νοἱ ἰδ 9... 1.95. -οοναλς μὼ. βόδια ὡνθαόϑου. αι ιϑοῦνϑ δὸ ἰϑο 

Ξα. Νδο οὐ ΟοἰδύναλοΣ ομὰο μαλοο εἰμὶ οἷς. ᾿δοῦν γ ον], μροδο {{||5.9.) 
Ἀοὴ} οι αὶβ κὸν βαδὺ. μοὶ 9ὸὶ οϑαλνα οἱ μρὶρ μαϑς ρρο ἰοοὶ Σ᾽ ρον 

177 ς ΝΒ ω, βομὺ αὐδὴν οοὴ δώροις τοδὶ [κθον ἰγοὺ ον αἰ "λᾶω, ὡπᾶου ομοίδϑο οἱ 1565 
᾿αῦο ως ἰγοα . ββάλαϑοῦ ομϑσα αν ἰδοϑα ον ἰδυα αϑον. εἴμρας ἰρδοος ὦ ῥλον θ0) 

ἰβο αϑὲν ὥαϑιϑδ βὸ) λαῦο. κϑλιοο ἰδ, ᾿ς ἰγαδς οἶγμο μον, οὐἱ σϑαλο 
οἱ βο δϑἹοὺ. μλοὸ μλὸ βὸ ἰἰαϑ ιϑο λα. αθο [α 1λαμομο θα ΟΣ οἱ. λα μμαβ) 

νοὶ οἰοῦν} γα 9) ἄδϑυ τοὶ μουν. μ] δῶ γι βὲβ ᾽ ρ Ἀ" αϑιαϑι κοι κοὐ 

εἰδάϑον ᾷς οὐ βμροὶ . σα ϑις οδρισν α] κϑλαβο.. ϑλδϑ μμοὰ μεϑί  ϑοδοΣ 
φῦ. ὑδππε[οωα Πς βῦθο μὲ ᾿κΘον βραν ἰδδίρας ομνο ϑλ μαλλαθ ϑοῆνοΣ 519 
οὐ Ἀρ Ὡς αὐο ὦ. ἀρνος ὦ [9 τῶν ἰοομαν, ᾿οον [0}} ἰγ9}} :βομο 
οιδαοϑ καλὸ ϑα, Ναλο νοὶ ἰν ἰυλλαϑοις μό δ 5.5. οἷν, ἰοοὶ ατλο οἱ : μοῖβο) 

177.“ ἰδδνρ, Ψ ὡῶο, εἰξολθναβος,, [ιαανθν ὡὸ ον  ϑοδδοο νὰ Ὡς οο Δ εἶκωδαο Βὸ 
Κ9᾽ κὑ θα. ὅμαν ἰδϑόρςς, μῶν ο ς 5 θα. ἐαϑμοῦο ἰδδυρ, λοὺς 
μοί 15,1}. μ6 τῶῶῖρμον οὐλογβαϑ φὰς (9. ! 5 μοὶ θοῦ θᾶ 3 5 βαθὺ δος 

Χο ἰμβ5 ας ὡκιοο οἷν ἢ μμο μος Ἀν ᾿ς Οὐ (αοδδλο ομϑοὴ 
μος ν»οἷο .κ9 τας μα δὲ ἰμῦ δ δ, ἡ ΩΝ, οἱ ὐϑο». 

ἰμβλῶϑ.. ἔμθλοθ βραϑο. ρα [αὐβθιάροιοο. «5 ας ἰασμθθσνο ᾿ῥν.οἱ . οορο.α9 
δυϊμβὼΣ οὐ μον διὸ οὐδοῦ ΟἸοδαν τον ἰδ υ ἔμθοῦ οἰρθδιν Ὅν λον λομθλο ἢ οἱ 
κϑέου δα, [βῶλος μον} ομἱοϑανο. οὐδ ὡδί Δ.) μας 15 «ανομο 

177 ὅμεοαθ τϑῦ ββιο υἰλασυν» δὶ 9 μὸ ἰοῦ ἰδν νὸν κα φόν  θ 
Ἀλο οἱἰοῖδν Ῥτρ οδὸρ ᾿γ βοῶ δ ααϑϑ, οἷς δῶν, οἹοομκῶς, και " 
ἰβοδοο ἰδ ως ὅν [δα ρσιδϑο μλοορθοος «οἱ, κοϑλλδον, οὺς 90) ψκαδ :-Ὁ μθο) ὑϑοδμοΣ 
δος δ᾽ κνσασο, οο.) μές 9 ὸ ὅῳςϑο δαδ ἢ! ἰοοῦρ βὸ δος ὦ οἱ 

““------- 



ἘΠΛΟΠΙΠΞ ῬΟΝΤΙΟΠΒ, δθὅ 

εγχώρει. ταῖς τοῦ μοναξοντὸος βιου «ναστροφαις | ἐπιβαλλειν ταῖς πολεσιν προσμενοντα τγ6}} 
νὰ μη ἡ ψυχὴ πολλὰ καὶ ποικιλα εἰδωλα εκ τῶν ἕκτος ὑποδεχομενὴ ἐμπλησϑηι ὧν 
περι πολλακις πρὸς τον ϑὲον προσηυξαμὴν ιν ἢ μὴ γενηται ἡ γενομενα μὴ χρονιξην" 
ευχέρως γὰρ ὁ νοὺς ειδωλαὰ ἐν αὐτῶι ἔντύυποι, τὲ καὶ εν νοήμασι δαιμονῶν εξπειγεται, 
κινεισϑαι. δια τουτὸ οὐχ ἡ αὐτὴ καταστασις εὅτιν πραχτικοῦυ καὶ διορατικου" τὴς γὰρ 

αρέτης κωλυτίκον τὸ εξ παϑὼν νοημὰ τὴν δὲ ορασιν καὶ τὸ ψιλον νοημὰ ἐμποδιξει" 
ἐγκοπτει γὰρ τὴν πνευματικὴν ἔννοιαν μελετὴ δωματικὴ. εὐ τοίνυν δυνατὸν ἐμμένοντα 
τινα ὃν τὴι πολει καὶ ἐμπερίφερομενον ολῶς ἀνείδεον τῆρει» τὸν νοῦν συ κριμξ' 
φοβουμαι γὰρ μηποτε ξητουντὲς τὰ ἐνεστῶτα πεόῶμεν ἀπὸ τῶν μελλοντῶν καὶ ἕν τῶι 
μελλοντι αἰῶνι φανῶμεν ἀναισχυντῶς δοιιξομενον εν ἀμήτῶι (τον. 20,4) σιτον ον 
εῶν τανυν σπειρῶμεν ὃν τῶι ἐβδομῶι ἔτει ορφανους τὲ χὰν χηρὰς δια τοῦ χυριοῦυ 
ϑρεψομεν. αλλ ουχ ἔστι» ἀμητοβ ἀνε σπορὰ οὐδὲ δότων σπείρειν εν μὴ πρῶτον 
τὰς ἀχανϑας δχριξωμεν καὶ τοῦ ὅπορον ἀποκρυπτῶμεν ἀπὸ τῶν πετεινῶν τῶν αρπᾶ- 
ξοντων. δὶ δὲ οἱ τὸν ὕπορον αρπάξοντες ὡς ἡμᾶς τὴν δικαιοσυνὴν κατεργαξεσϑαν 
χώλυοντες αἀρπαγες ονομαξονται οἱ τὸν σπόρον χαλυπτοντες διὰ τὸ τὰς ἀρετὰς εργα- 
ξεσϑαι δικαίως κρύπτοντες ονομάξοιντο ὧν, οξυνεται δὲ τοῦτο τὸ δρεπώνον δια πραυ- 
τητος ἣν καὶ μωυσὴς μαρτυρειται οτι, πρᾶὺυς ἣν παρὰ παντὰς ἀνθρώπους καὶ τὰς τοῦ 
κοσμου ἐννοιαρ μόνος ἐμυηϑη. ὄρεπανον δὲ αλληγορικῶς καλειται οὐ ἐπικρατεῖ ἡ χείρ 

καὶ δηλωτικον ἔστι τῆς τῶν ἀρετῶν φυσεὼῶς χατὰ τὸ Ιωβ᾽ ἀδικον δὲ οὐδὲν ἣν ἐν 

χερσὶν μου (0}. 10, 11). καὶ “Φολομῶν παλιν λεγει ακανῖγαι φυονται εν χειρὶ μεϑῦυσου 

(τον. 26, 9), ἀκανϑαν δὲ λέγονται τὰ ἐμπαϑὴ νοημάτα. δι δὲ τουτὸ ουτῶβ δχει δηλον 

ὅτι ὁ δυνατὸς ϑεριστης 1 οὗτος ος εἰς τλείον ανὸρα κατηντησὲν εἰς μέτρον ἡλικίας 

Χ, νηπιίοι γὰρ χαὶ γυναῖκες αλλοτριον τουτοῦυ τοῦ ϑερισμου, οὐ μὲν γὰρ γαλακτος 

χοηιξουσιν, αν δὲ γυναῖκες σπέρμα υποδέχονται τνὰ δια τεκνογονίας σωξῶνται εν 

μεινωσιν ἐν πίστει καὶ ἐν αγιώσμῶν καὶ ἐν σωφροσυνήι (1 ΤΊ. 3, 15) Ἔ 

ιβ. τι ἐπραξεν πρὸς ὑμᾶς ὁ κυριος ἡ πῶ κατωρϑῶσε τὸ πρᾶγμα πυμῶν οὐκ 
οἱδαὰ πλὴν τουτὸ οἱδὰ οτέ προσηχει ἡμὰρ παντὶ καιρῶι τῶι θεῶν ευχαριστειν καϑὸ 
γεγραπται" ευλογηδώ τὸν κυριον ἐν πᾶντι καιθῶι δια παντὸς ἡ αἰνεσις αὐτου ἕν τῶι 
στόματι, μου (ψ 88,3) οτι τατρὸς ξεὅτι ψυχῶν καὶ ϑελει παντὰρ ανϑρώπους σωϑηναι 

και δις ἐπιγνωσιν αληϑειας δϑειν (1 ΤΊπι. 2,4). δξομαι πὉμῶν μὴ τιρ κατευϑυνὴν τον 

κυρίον λεγῶν οτι τοῦτο δὗξι ἡμῖν ἐπιγενεῦσθαι καὶ μὴ ξκεινοὸ μιν συμβηνιι --- τις 

γαρ ἐγνῶ νοὺν κυρίου χαὶ τι αὐτοῦ συμβουλὸς ἐγένετο; εν γνορῶν κρινει. κατὰ τὸ 

ρημα Ιωβ (οἴ. 20}. 322,18. 9) καὶ νδφρελὴ ἀποχρυφὴ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁρᾶται" αὐτοὸρ οὐδὲ 

τινα φαρμακα } ἀπὸ χκαχίαρ (προρ Ὁ) τὴν ἀρέτην ξλχει χαὶ ἀπ᾽ ἀγνωσίας πρὸς τὴν 
γνῶσιν προσάγει. παντὰς ϑελει σωϑηναι παι εἰς ἐπιγνῶώσιν αληϑειας ελῦειν. αἀκουσὸν 

καὶ τοῦ σοφου ΖΣολ. εν ταῖς παροιμίαις λεγοντος᾽ υἱὲ μὴ ολιγῶθὲιν παιδειας κυριου 

μηδὲ ἐχλυου υπὶ αὐτοῦ ελεγχομένος (ρτου. 8,111.) ον γὰρ ἀγαπαι κυριὸς ελεγχει 

μαᾶστιγοι δὲ παντὰ υἱὸν ον παραδεχεται, ἐὰν μαλλον παιδευηται μαλλὸν χγαπαται" αἱ 

πληγαι ϑλιψυν εν ἡμᾶν αἀποτελουσι καὶ κατὰ τὸν λογὸον του μακάριον παυλου ἡ ϑλιψις 

ὑπομονὴν κατεργαξεται ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν ἡ δὲ δοκιμη ελπιδα ἡ δὲ ελπις οὔ 

χαταισχυνεῖ, διοτι ὁ τῇ ελπιδὸος καταρτίσμος γνῶσις εὅτι ϑεου ἧς καταξιουνται οἱ 

αοϊπῶρ Ὁπὲρ τὴ ἀρετης αγωνιξομένον τὲ καὶ τον καυσωναὰ τουτοῦυ τοῦ κοσμου προ- 

ϑυμῶς ὑπομένοντες -Ὁ 

μγ}. οιδα σὲ οτι σφοῦρα εἐπιποϑεὶς τῆς ϑεου γνωσεῶως τε καὶ τὴς δικαιοσυνὴς 

Ι εἐπιμδλην καὶ δὲ ἐντολῶν ἀπαϑης γενεσϑαι ϑελειρ" οὐ γὰρ ἐστιν ὧς ἀληϑῶς εσταναι 

εμπροσϑὲν ϑέου ἀνεὺ καϑαροτητοβ, διοτι ο νους ἐμπωϑὴς ὧν ρεμβεται καὶ μολις 

ευσταϑει περιξργαξομενος τὰ τῶν επιϑυμίων, κατερύχεται δὲ τὴς πλανὴβ οτὰν ἀπαϑης 

γενομένος τοῖς ἀσωμάτοις συντυγχανηι τὰς πνευματιιας αὐτου ἐπιυϑυμιαὰς ἀναπληρουσιν. 

ἔνδεχεται γὰρ ἡμᾶς καϑολῶς ἀπὸ τῆς πχακιὰς λυτρωϑήναι οτι απ ἀρχῆς δπερματα 

᾿αφετὴς ἐν ἡμῖν κδιται κακίας δὲ ου. οὐ γὰρ εἰ τινος δεχτικοι. εῦμεν τουτοῦ καὶ τὴν 
10 Ὁ 
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δ00 . ἘΠΑΝΚΕΝΒΕΒΒ, 

ΙΧ] οἰδαῦ ῶν λο ἰαανθ ὁ 9 οὐνο 2.) Ὡς το ρος εἶδδυυοῦ 
οἱ τὸ δι ὅλο ϑρο οο» Ὡς Οος 0} ων ἰλακαθῦ .ςκ 5 οοοἹ κϑϑκρο ἐολνθον 

96) αἰ - οὗν κυλο ἢ σον μγ βου οδμΐ ἰοομ Πγ κλυβο ς9 ἰοῦ καρ οὔ 
τοον ΝΣ 5) ἰοο μὲ Οθο ᾿ς υ 0. ἢ] οἱ -οοδνυ ΠΣ ρος. (οὐ Ἰς αν !μω» 

178) μγ μι} ἰοοὶ "9 .ὄ ἐλούδαλο λοο αν ΚὉ) ὡὦΣ δῶν, τομαὶ "5 [Κ9) ἰϑοιο. ἑκα δκο 
μας ϑὸδοῦ ἰδ σον ὡς σίθοοο, ἰμοὐδασοΣ Κ5.5) «ὐσιδοο μῳς " .ομδυὶ 

οὐ εἰο.. μοῦνον μα ὦ σον μ.5) ἡ ἰκων, οἴσοι ͵ψἀν -ϑιαῦ! δα. α5 οὐδαθο (5) 

εἰλαιδρονας, ὅλαι, ορῶο ΘΟ χω ρος, ἰδδιρ, αὶ ολαχδοσνοο το ἰδ οἱ μα ϑαν οἱδιαϑ.» 
Ῥφϑ κῷ οὐουαρο  Νοβοομϑου. κύραϑιν [5] ἰοον ἱμο ὑπὸ ὁ οο μας μων ϑοαδο 

ΝΣ [65 τὰς Ῥρῶν {|᾿ οὐ λα οου, οὐ υὐλϑ, θιρονν, γον μλολδέθοΣ [5.5) ὁο τὴ 
οςαςς δι υγμαλαὰς ομδο ἰδοῦ τρῶν, ομαθη σα Ὡς κο οοἱ 

«λφϑαυ μον ἰδῶ. οὐ τὰς ἔοον . κα μϑας ἰἰἶὰς ὦ μ5) αϑὺ  γβαυ δϑαυῖο 

ΟῚ] μϑὶ εἰβθαω καδις πὰ} Οο᾽ «Δκλαο λαα, (βοο. οὐραν, δΟαιϑοίν ἰδάαθοο οο) 

τ78} Δαν αὐλόέόδδο, οἰ ΝτΝο ὑπὸ ρον ἈΝ ὁ δῦ βνρσλονς, ἱαοι 

ε(ο. οὐοον .κδυ ἰθὺ ββρὸ ὡς βλῶθο οοϑὶ» τ βμβάκαθοῦ οὐϑβοὺ ολμαδοῦνο . ἰγεῶΣ 

βοιϑδιαδοο.. ἰδϑ ἡ μὸ μα... δ. ἰδαβια ας ᾿λλκϑοΣ οοαρῦν, α 3. καθὸ οἱ μῦς 

:Ὅἱ Ὡονΐῶν μος. μοὶ 5.9. ἰοον ἡ οναν.  μϑὼ μδαὶ μϑαξ ιϑίγυ δ οβος 

ὑλαῖνς, Ο μοἱ μι99. ββθ ῳον κα ἐς οὐ. ἐλϑαδονν ἐρδϑς Ἀρθδον τυϑαινς, ἰγοΐο νἀβιαὶ 

σὸν νὸς μὲ δορ βο γϑοὶ 5. δο ψέβωο ἰϑο δα. βοὰν οῆνϑο ψίαϑυλμο ἐγ. 
Μΐ μυοδαλο βλῦλο. 6. ἊΣ ΝΑΙ» οὐ Μμὶ ἰμοο. ἰϑαῦδος δο ἀυλαλας, δ κα 
ὉΣ μρϑὶ υβοολ οἱ φῶ ομαϑῦο μῶν ᾿ρῶδος, οὐ αἰ ᾿μβ ΜΝ ον Ἰμο ἢ 

788 ἐπ) ὧθ) μδας. το), βαϑν μέϑοαυο δον ὩΣ ἰναθοο οοονι 149.) 

5 Βαδδι μοὶ ἐθ ἰϑορας Μὴ «μια μὲ ᾿κϑ ἈΔΟΣ,, ᾿ς οἰοιδαν οὐδδι οἱ κϑ σϑομβον «[μαχο 
μι 3) ομἷὸ ὁ μθϑδυ ἰαὐλος. υἷος ϑο οΣ ἰδχ)ο δῦ Νέμὺν [59 εφλτα ἰο!} 

ταδαϑὴῦ ΩΝ 5 μϑοὸ ἰδαθα ὼ5 δου Ὡϑκο δυΐν. ἰμϑαρον» ἰδ το δον 

μας ὁ |ιογ βέτο υἷος οὐρα 5 τ ναουὶ ἡας " τὰ οἱ οὐ 5 :οδιραὶ ἰὸς 

ἤ.ο τ αανοΣ ἰδαθα 5 ϑ κοὐδϑςρ σοὶ Μὴ . δοὸ ἢ Νἱ γον οὐ ἰδαϑν ΑΞῸΝ 9. 

Νοον Ὅς άκα : ζῶο μὰς [λα λ) ὕομθ θοΣ ὡΣ κο . δ ϑοΐοας 

178} κϑὸ οδα ἐ Ἀ] εν Μὲ λον μὸ ἰδραυροο υὰν- δωΪ οὐο κϑνὶ ἢ ἰγοὶ ϑοὶν ἱ οΐαϑοο 

κοι οἱ «90, μαυἱ β ἰδδαϑὼν λυοῦν ϑωδνοΣ τον ας τρῷς μοὶ Ὁ μθοο. γὰς " 

ων ἈΝ᾽ ρρ Ἀὲ «Θαοο κῦμο βοὰν οὐλο (βων}} : βαβοβαθν ἰμϑοὶγ ον μονα 

πο «θὰ, υϑδλῦας δ αϑοι γος. ἔβνοον ἰϑομν βοο.. ἰμρούιδλο βαοοῦδιο ,9.. ἰοδν) 

οὗνο ῥὸ γϑιδδονς, ἰγο [λα ομον ἰδιϑοιαθο τὰς ϑομῦ ἕῳ οο᾽ ἐαάθς Δ ΝΟ 

«ϑαϑ Ὡς ἰκαν δαΐ ἰμο .5. 19.5.5 ἰεϑοὶβ 'δϑὶ ϑἱ Ὁ. ϑοδο μο φ. τῶϑ9 γαϑα 

ἰλορλο θ᾽ κοῦθυ οὶ βμμον οδαρο ΠῚ Οπ νος ἸΝῚι α 9.8.9 ἰϑον 5 δα. "19 «κ«ρκ89 

“οὦ δ Νδρ5 θ᾽ ᾿ μές: Θ ἰωμδϑ ὧὐ ὠδᾶϑο. ογαϑίς [Δ ο λον, κϑίοο εἰς 

τοῦ ἰοῖδν, οο ἘΞ πο 690 ἴμο:θ ῥὸ ομβα Ἀγ». ἰοδν ὩΣ ΟΣ Ὁ» να "τὸν ϑοὶο- 

»“-"Εϑ΄ἴἷἷὃὁ τ“ 



ἩΠΑΘΉΠΙΒΕ ΡΟΝΤΙΟΌΞΒ. 5907 

δυναμιν εχομὸν ἔπει χαὶ μὴ ξιναι δυνάμενοι τοῦ μὴ οντοβ οὐκ ἐχομὲν δυναμιν εἰπὲρ 

αι δυναμεις ποιοτήτες ξισι τὸ δὲ μὴ ον οὐχ ἔστι ποιότης. ἣν οτὲ οὐχ ἣν κακιὰ Χαὶ 

ἔσται οτὲ οὐχ εσται αλλ οὐχ ἣν οἵὲ οὐχ ἣν ἀρέτη χαὶ οὐκ] ἔσται ὁτὲ οὐχ ἑσται" τΊ8᾽α 

ἀνεξαλειπτὰ γὰρ τὰ ὅπερματαὰ τὴ ἀρέτης. πειϑει ὃὲ μὲ καὶ ὁ πλουσιος ἔκέεινος ἐν 

τοις εὐαγγελίοις κατὰ τοῦ αδὴν κρινομένος καὶ οἰκτειρῶν τοὺς αδελφους" τὸ δὲ ξλξειν 

σπέρμα καλὸν τὴς ἀρετῆς. καὶ εἰ πλοῦτος τὴς ψυχὴς γνῶσι ἔστι πτῶχεια δὲ αὐτῆς 

αγνωσδια πρότερος ἀρὰ Ὁ πλουτὸς τὴς πτῶχξιιβ καὶ δευτέρα τὴς τελειωσξως ἢ ἀπο- 

στερησι 

μὸ. βροαχυς ἣν ὁ χρονος τὴς συντυχιαβ ἡμῶν καὶ χαϑ' πυποτυπῶσιν (επιπολαιως) 

τεϑεικας ἐν ἔμοι ολιγὸν τί τῶν τὴν ἀρετὴ σου σπερματῶν ἃ κατεργαξεσῆναι χαλεπὸν 

εστιν᾽ αλλα γὰρ προχαταλαμβανει ἡμαφ ἡ τῶν γραμμάτων δοὺυ παρακλησιξ᾽ ὡς γὰρ 

συμβαινει τοις δν δνυπηίοις ἀγροὺς ἀρχομένοις ϑεριξουσι τοῦυτὸ ἡμῖν ὃν τὴν φριλιαν 

τῆς ἀγάπης σου συνεβὴ ὃν ολιγῶι χρονῶν πολλὰ περιειργασμενοιο. ἐγένετο δὲ ἡμῖν 

αἰτια ταυτὴῆς τὴς ἐπειξεῶς ἡ ναὺς ἐκεινὴ ἡμῶρ εἰς «“ιγυπτον κομισασα τὲ παι ὁ πυριο9 

1. Χ. εἰς ερημὸν ἡμὰς παρελκῶν. νῦν χρονὺς Ἔὅτιν ἐπισχκεψασϑαι τοὺς ἑκατερῶν αἀγρους 

καὶ ανϑὴ γραμμάτων δουναι τε καὶ λάβειν καὶ Ι γεννημασυν αλληλῶν στεφανουσθϑαι κιγ8" 

καὶ ανακαιίνιίζειν την Δ΄. ἀγαπὴν ἡμὰς ἐμπροσϑὲν τὴς ἀρχικῆς ἀγάπη, τοῦ χυρίου 

ἡμῶν, συνιστασῶν. δηλο» δη τι, τοις Χ. επαινοῖς ὁ ἐνδοξος τῶν ἀγιὼῶν χορὸς κοσμειται 

καὶ ἐν τῆι γνησίαι ἀγάπη αὐτὸν καυχαται πρὸς ὁ καὶ ὁ μαχαριος προφητῆς Τδαιὰς 

αποβλεπῶν λεγξι" κυριε ὁ ϑεὸς δοξασῶ σε υμνησὼ τὸ ονομὰ σοὺ οτε ἑποιησας θαυ- 

μαστὰ πράγματα (168. 3, 1) καὶ ὁ μακαρίος προφητὴς Ζαυιδ ουτῶς λέγει" αγαλλιασέται 

ῃ γλωσσα μου τὴν δικαιοσυνὴν σου (ψ ὕθ, 10) καὶ πασὰν τὴν ἡμέραν τα δοξας δου" 

εἰη ευλογητος ὑπὸ παντῶν ἀμὴν Ἔ 

με. οιἰδκ σὲ οτι πανυ χρησίιμξυεις τὴι του χοῦμου αναχωρησει καὶ οἱ τὲ εἰ τῶν 

δαιμονῶν εξουσίαξειν καὶ δια τὶ μελλειβ οὐκ οιδα᾿ τι ὃὲ ὠφεληϑηδσεται αἀνϑροωπορ 

εαν τὸν κοῦμον ολον κερδησην τὴν δὲ ψυχην αὐτου ἀπολεσηι ἡ ξὴημιωϑηι; ολεϑροῦ 

δὲ ψυχης ἔστι πτῶσις ἀπὸ τὴς αἰώνιου ξωης, 1 ξημια δδ αὐτὴης ἀποστερηδιβ τῶν φυσι- τἹ 

κων σπεοματῶν ἕν ἡμῖν επιγνωῶσιν ὕεου υποχινουντῶν. μὴ βοαδυνηις δεομαι ὅου αλλὰ 

φευγε απὸ τοῦτου τοῦ ποσμου τὸ μὴ) ἐπ᾿ εὄχατῶι σου μετανοηθηι τῶν ὁρᾶις τελῶνας 

καὶ πορνίς σὲ παρερχομένουξ εἰ τὴν βασιλείαν τοῦ ουρανου -Ὁ 

μς. μαῖρον χρόνον ἀφ᾿ ἡμῶν εδιγησας ϑαυμαᾶσιε ος πρῶὴν ὃν ἔμοι τὸ κλημα 

εφυτευσας καὶ δια τῶν γραμματῶν σου ἐν πραυτῆτι αὐτὸ ἑποτισας. ταχα δὲ καὶ ἡμξις 

ου μικρὸν ὅὲ εϑλιψαμεν οτι, σοι χαρταλλον πληρὴ βοτρυῶν τῶν ἡμῶν συγγραμμάτων 

οὐκ ἐπεμψωμεν" αἴτια δὲ τουτοῦ Οὐκ ξγ0) εἰμὺ αλλ εκεινος ὁ μέτα ταῦυτὰ κλημὰ τὴρ 

κακίας εν ἔμοι φυτευσας καὶ παντὰς τοὺς μὲ περιξποντας καταισχυνᾶξς. νῦν δὲ κηρυξ 

μετανοιας γενόμενος δια τοῦ κυρίου αφξῷ μοὶ ολιγωρήσαντι καὶ υπισχνουμενῶν τοῦτο 

οὐυκετι ποιηδει» -Ἑ 

μξ. σπηπάρχεὶ σοι ϑησαυρος καὶ οὐ τρέφεις ἡμαᾶβ [| αλλὰ ἀφ᾽ ἡμῶν τὴν υδριαν δου χ8" 

αἀποκχεχρυφας᾽ καὶ τὶ φρονῶμεν ξιπὲ ἡμῖν περὺ του γεγραμμένου οτι φιλανϑρῶπον 

πνευμὰ σοφιας (58. 58]. 1,6) ἡ πῶς αρμοξει τὸ εἰρημενον δι ψαλμῶν οτι, ολὴν τὴν 

ἡμεραν ἔλεαν ὁ δικαιος καὶ δανιξει (ψ 80, 26}; ἐγῶ οἶδα οτι ἡ ϑεου γνῶσις τρεφουδὰ 

τρέφεται καὶ ὁταν διδων λαμβανει" διαθϑρυπτε τοινυν πεινῶντι τὸν αρτὸν δου καὶ 

πτώχους αστεγους εἰσαγὲ εἰς τὸν οἱκον σοὺ (965. 58,1) ο γὰρ σοι τὸ δομα τὴς! ιερῶ- 

συνὴς ἐπιτρέψας ποῖειν δὲ τοῦυτὸ ἀπὸ παδὴς τῆς ψυχὴ σου χελευξι -Ὁ 

μη. γράψον ἡμῖν καὶ νῦν ὦ σΏΦΘΟΥ Θεοφορὲ χαιρων᾽ χαιρειν γὰρ ἐν χυρίῶν 

παρηγγελμεθϑα, καὶ προσευχον ὑπὲρ ἐμοῦ τ᾿νῶώ μὴ γενῶμαι βρῶμα αλωπεξιν αλλα μέρος 

χυριου τοῦ ἡμὰ πὸ πολλὼν κυριοτητῶ» σωώσαντος τὲ καὶ τὴι τοῦ πᾶτρος αὐτοῦ 

κυρίοότητι, προσαγαγοντοβ. καταςρθΌνΕει, ὃε της σαρκικὴς φυσεῶβ τὴς ἀπαρχΊβ φϑαρτὴης 

χαὶ παλιν εἰς φϑόραν καταληγουσὴς ἐπιμελου ὃξ της ϑέου εὐκονος 1 τνὰ ασπιλὸς τοῦ 170" 

σώματος εξελθηιν -Ὁ 

8 



τ 
δθ08 Ὑ. ἘΠΑΝΚΈΝΒΕΠΩ, 

ὕὰς Το. ἰγον . ἰοδνν ἰδ ρϑο {οὐ Νυλαῖν ἰδ θυ Θρδαδδονς, ἰδαυκο ἰλαακαο μιϑαυ οὶ» 
ἰλαα. ὡ ἰδᾶϑ ἐμοῦ ο τἰδαυυοὺ δῶρ, σον. ᾿ὐυσιϑῦ ἰἰαακαο ἰδνααὺϑ 
"δ μ0ο. ῥο βοοι [κνμ9}) νοἱ πως δον βαλαον οδ δι Ἱ ἰδϑορς αι φοο. ἰλούδναϑον,, 
εἰδδέρθο {τοῦδυλα θῶ δι δορὶ Ὁ Δλοδο, οὐ μ5) {17 «ϑἰ. σοὶ ἔς 9 ΠΣ Ὡς Ὁ .βο 
αϑὶ ἊΣ. μὰν ομβάροος, Ναὶ 36. ..9515} οἱ ἰμβιβραθυ. . γοῦν. Μἱ ἰαα ἢ} . "} 
δ ῥὸ οομνος ἐδίμοο κοι ϑὶν ἐμοὶ εἐθο Μὲ 5 Ἂς Μὲ οὐ ΜΙ εἰμ δϑ ὡλαοῦ 
αθ. 1 ὠδλβο θα δ «ον ἔρλου (φλο οοοροῖο ΝΣ ἰοῦ ὡοο 

το} μαΘ δὶ ἊΣ. μμὸς κοςϑὶ βοο εἷμα. ἄμ Μρωδοΐγ μαθος, βου. ϑομίο 
εἰδωϑο νος, δαὶ μομνο Ἰφασσ ’οο αν ὠαοὺς, μὴ μομϑὺ τυ δ θυ οΣ 
σοὶ ον ϑὲο θαι, μὴν οἸθοαῦις, βορὸς ἐμϑβασ μὲ ἐμὰ οΝάχον ἐμ ϑοο δ ῥθον 
ἰωυοῦ 5 Ἂς ἡδς οϑοϑ» »ἱ φὰςὁ μὰ5)γ ἰωϑ ἰρύο τωδαχον ἰμοος ἐλας 
ΚΝ ΤΩΝ ὡΣ ἈΈΘ Ο γαϑεν. Ἀϑις ὡς Μὸ βου ς ψιαυρολννο ῥοῦς, λὲ ἰγαβο Μ᾿ «ας 
λαοὶ δ νΘ μυυΐ «3 ἰξϑιραϑ ἱδα. ὁ ψὰδι ἐο ἐϑῶς, οὐδ αδον, εἰς ὦ ἰβῦαα μὲ Μως5 
κϑϑοδο κῶς Ἀ ἢ μὰν Οὐ κΣ. μο) οδαθ Ναῖο φΘΙΞΣ ἡ νιακδδο ἰδθωΝο ὡὲς 
»οἰο ἰδῶ 5 πων μος, Νιοὶ δας ἡ κοιλθανο Μεμο μοι οὐ μὲ. σοοῖν. 
διὸ «ὔοϑι νον ἰδϑῶδο βεβ μὰν 5) ἀϑρϑδβανς βωξθ ᾿ρθ υἰδοϑο ἐγ ἱμϑσδον 

179 μβϑαο ωγοδιαῦο (βα.7} ἰΞι αν, [δυροο θαι τϑ Ὡὡῷς ἱὰ μᾶς ρα 
ἈΞ -λοϑλον μάβϑοο ρὸν ΟἹ φο ὡς ΟΝ ο .ϑοι ᾿νθοὶ ἐρϑλδο ἢ ἰδ μν οἱ ἰλούδοθον 
Ὡϑολδρο δὐ κ5.. λουξοο βάϑοαα οὐδ ὡς ιϑοῖι. οἷς 00) εὗλας, ἈΝ μω το ΙΗ 
Θμάροὶ; ρον ἕαθν 5, οἱ βοῶν» μὲ γος τΞ.21. ἰδάϑον ἰμοοὶ ὡὸ ἰμαι 
μὲ βρόδο μαθο αδορρονς. {|9] δϑϑνς ΝΟΣ μὸ}} (ραν...) οἱ. Ναρον Μο Ἄβϑν.. 
Ιαϑαν. «οοὺῖν. κα βαοο Οἰδδας, τῶ αϑὶ 9 ῶο καὐἱ τι αν «ϑϑιξλλοοϑ οἢ 
5) νου βαιουύδμοο μθιοοὸ ἰϑϑθοο υἰοδναο ἰδδνῶσο δ μΜο ομμο 
9) κᾶς ΝΟ οὴ 15 ζαο :βανμοο βαβιαανς οομρο οἱ ῷ οὐ ομο μθα λα 

179} «ϑϑαῦνιρολο αθροΣν 9} ΟΣ παρ Δ  .Ξαδϑ «ϑ βάλάϑοῦ «μοῦ οι ρὲθ 
μ᾿ ωΜμο κου νον Ἄϑιοον, μὲ »ίου . ὅϑαϑ μὲ κϑοϑμο ον Μὲ ἰδ, {|}|9ϑν οἱ 
ὅν δὲ Πναϑ. Μὲ οςς ὁ αν, ας. γ5- τἰϑδὸ κὰν "ἡ ἰοῦ ὁμοθαθ μὲ ἰμυο, κα. 
Ὡ-ΛΌΒΟ ΟΔούμοῦ βάϑααν [μων ξ ορο ̓ ς. ἔμ ο τες ἐς αν ὅδ (Ὁ 
μοὶ ϑδδος, || Ὁ" λανμοο έάϑαας ἰδυσϑαθὶς «Ὁ οὐδὲ. ναοῦ, α δ) μωμοϑ 
ΜῈ ἰδ δύο ρουο ας κοολῦδν ΘΟ δ 9.. αὐθβανο τ ραν, ὁ τϑυμος τ 
βοογθ ἰοῦ" ον Θ. ἰδοΣ αν ἰρϑρβαθ ὡδί δοκῶν μὸ μῶ «νον» βϑαυδ» 
«δὐλϑῦ ὁ ἰμομνς οδέσοι ὦ α.ογ] ἰλλς οὐϑο ως δ) [ϑολο.5. μϑύρλο Οδύσοι ἅς ἰδανς μοο 

180" κανοῦν ο βοῦς ὡσόν μ΄. θα ον κκι5) βαον ρας ἰμρομος Ο οον «βϑυνος ον 
Βα ὁ κου τἰλαβϑῦν μ οδυσοὶ ϑδδο κ᾽ ἱμον. μ΄ μὰ ΒᾺΝ: 
ωδδο :9 ἔωδαςς ἰμὸ ΔΜ Ἐκ Ἀ .ὠοϊαθοαυ πα «θοῦ Ἀ5ος ὡϑδλθιρο 
εἰδιοὶρ .μϑδ ογο]ίνο αϑιο. τοδί ρον θαυ. ΚΑΘΛΪν ν ὠδ᾽αλδοΣ ἰϑλονς ὠοδάθιοο 
ον ἐλ θα ἐοὸ Ὅα ἴτας, ρος ορν. εϑρϑοὶ ὡοίονο » μοϑοὶ οὔ9ο 

»"5θτ΄΄ 
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μϑ. εὐλογητὸς ὁ ϑεὺὸς ὁ σοι τὸ ἀγιον πρεσβυτεριον ἐμπιότευσας ψυχας ἐν ἀρετὴι 
καὶ γνωῶσει ϑεου βαπτισαι" τοῦτο γὰρ ὡς αληϑῶὼς πνευματικὸν πρεσβυτέριον εὅτι 
σινευματικὴν γνῶσιν δεχεσϑαι τὲ χαὶ ψυχὰς ἀπὸ χαχιὰς πρὸς αρέτην ανακαλειν χαὶ 
ἀπὸ ἀγνωσιαρ πρὸρ γνῶσιν Χ, οὐ γαρ χατὰὰ χρόνον νοῦ ψοὸς πρεσβυτερος᾽ τὸ γὰρ 
ἀσώματον καὶ ἄχρονον, πρεσβιυτερξυει. δὲ ἀρετὴηι καὶ γνώσει πὉπερέχον. ἐγώ δὲ τουτον 
αναξιὺς ὃν τὴι ερημῶι ὡς ἐν ξξυριαι ἀποβεβλημαι τοῦ πὉπομενειν διχας Ὁὕπὲρ τῶν 
πολλὼν μὸν ἀνομιῶν" σὺ δὲ ᾽ῃυπὲρ ἔμοὺυ ἐχέτευὲ ὅδομαι σου ᾿νὰ εγὼ τὸν φόρον απῸο- 
τέλειν τὲ χαὶ τὸν (ντιδικοὸν χαὶ τοὺς δι᾽ αὐτοῦ βασανιόμους ἀποφευγῶ -Ἐ 

ν. ἐπεσκέψω τῶι ὃν ὥκοτωῶι καθημενον χὰ ὃν ὅπ μετάνοια καὶ εἰρωτισιιῷ 
οφϑαλμους αὐταλειπτῶς εἰς παράκλησιν ἀποβλεπόντας, καὶ τι ἀποδώσω 1 τῶν κυριῶν τγο" 
στὙπὲρ τῆς δια τῶν γραμμάτων σου παρακλησεῶς: δι' ὧν χατωρϑῶσας τὴν ψυχὴν μου 
ακηδιαι ϑλιβομενὴν χαὶ μνημονεξυξις τον νέκρον κυναὰ ὃς δια πληϑὸς τῶν κακῶν μου 
ἑῶς ἡμερας ἐρριμμαι ἐν τὴι ερήμωῶιν καὶ οὐδὲ τὰ πετεινὰ τοῦ ουρανου πλησιαξει. μοι 
καταναλωσίι τὴν σαρκις τῶν κακιῶν μου τὲ χαὶ δχχοψαι τοὺς οφϑαλμους πολλάκις 
του πατρὸς καταγελασαντιςς (ρτον. 34,55)" αλλ΄ ευχαριστῶ τῶι κυρίων καὶ τηῖ σου 
ὁσιότητι οτι συνιιριϑμεις μὲ τοῖς προβάτοις σου, πλὴν συμφέρει μὸι νῦν πολλης 
ντι ψῶρας μεστῶι ἐκτὸς τῇ αγιὰς ποιμνίας σοὺ ἐν τὴι ξρημῶν ἐπιμεῖναι -Ὁ 

νὰ. 0 ἀδελφὸς παλλαδιος. ἐπεδωκὲν ἡμῖν τὰ γράμματα τῆς οδιοτητὸς σου ὃν οἷς 
κατειρήκας τουτοῦ τοῦ κοῦμου τὰ κακὰ τὴι καρδιαν ἡμῶν ἐπίβαλλοντὰ καὶ του νοῦν 
ἡμῶν περιόπωντα. ἐγὼ ὃδὲ ἀναγνου τὲ καὶ μολις αἰσϑομενος τὸν κυρίον ηυλογηκὰ 
ἀγνοικι μὲ ξημιωσαντα χαὶ ὧβ χτῆνὸς αλογὸν μυλῶν μὲ προσδησαντα χῶριᾷ οψεῶς 
περιφερεσϑαι. πλὴν τοιαῦτα γραμματα τοῖδ μονάχοι μαλὰ χρηδσιμα οτι οὐ δαίμονες 
δια 1 κενοδοξιαρ μεγάλην γαληνην τὴς ϑαλασδσὴς ἐπαγγελλουσι τὸν δὲ τὴς ἀρετὴ χαὶ 
τὴς γνωσδευγᾷ χαταποντι σον οὐκ αἰποςραιμοῦδιν, 70 ρε τοὺυρὺ» μοι τοιαύτας καὶ ἐπέεηειθξ 

(χεντει) τὸ νυσταξον μου δδομαι σου. ὁρῶ γὰρ πληϑύυνειν ξεν ὅμοι τῆς κενοδοξιὰς τις 
ενυπνια καιπὲρ φιρμώκῶν ονειδισμου πιίριι τοῦ τῶν ψυχῶν ἰατροῦ ἐπ᾿ ἐμὲ πληϑυνο- 

μενῶν, καὶ, φψοβουμαι μὴ ποτὲ καὶ περι μου λεγην ιατρευσώμεν τὴν Βαβυλῶνα καὶ οὐχ 
ιάϑη (Ζούόπι. 28,9) ἡ ειπηι οὐχ ἔστιν μαλαγμς ἐπιϑειναι χτλ (168. 1,.)ὲ. ϑαυμαξωῶ 
δὲ ἐπι τὴι τῶν διιμονὼῶν τέχὴν πῶς ἀπὸ παντὸς ἀφορμὴν λαμβανουσιν" ὁ δαχπος 
αὐτοῖς χρησιμευει εἰς κενοδοξίαν καὶ ἐμάτιον βασιλικον, καὶ λαλία χαὶ σιγὴ, καὶ πλη- 
μονὴ καὶ πεινὴ, καὶ ἀποχωρησις καὶ συμμιξις ανϑρώπων. καλῶς δὴ τιρ ἀδελφὸς τὴν 
κενοδοξίαν τροιβολον ὠνομᾶσεν πανταχοϑεν χεντουντῦ, πλὴν τουτὸ μνημονευῶμεν οτι 
[ ο κυριος ἀχανῦναις ἐστεφανωϑη τριβολοις δὲ οὐ, στε τὸ ἀποβλητὸον αὐτῶν αλληγο- 
ρικῶς σάφηναι. πιστευῶ δὲ ἐν τῶι κυριῶν οτι τουτοῖς ἀνϑεστηξω διχ τῶν προσευχῶν 
σου ἐνδυναμουμένος καὶ οψομαι τὸ σωτήριον του ὅξου -Ἑ 

ψνβ. οὐ γράφομεν σοι ἀποκρισιν επιστολὴς ἀλλὰ ἐπιτίμησιν μεγαλην σφοδρα, οτι 

ἐπεστειλας ἡμῖν» καὶ ἐν ἡμῖν πὉπερβολὴην κενοδοξιας ἐπηγειρας᾽ ηνωχλημαι αἀναγνους 

τους ἐπαίνους σου, τὰ δὴ οψωνια τῆς κενοδοξιας. οὐ πρέπει ουτῶς γράφειν τοῖρ του 
χούμου (ποχωρουσι καὶ τας αὐτῶν ψυχὰς ἐν παϑέσιν ἀρρωστουδας τὲ χαὶ τὰ ματαια 
φιλουσας ἐκλυειν, αλλ᾽ ἐναντίους τουτοῖς δὲὶ γφαφειν λογους" καϑῆσο εν τὴι ἔρημῶι 
ψυχὴ αλιτηριε ϑρησκευε ὃϑεον νηστείαν χαὶ προσευχὴν μὴ ατενιξξ ἐν τῶι κοσμῶι. πολυ 
ὅὲ εν πολλοῖς οδυνησαντι, μεμνηδο τοὺς [ παλαιοὺς ὅου καταποντισμους, μεμνησο τους 
ληστας ποσάκις σὲ ἑπκαπώσαν, μὴ ἐπιλαϑου τὴν ϑαλαῦσαν καὶ ἐκεινὰ τὰ ἀγρία κυμάτα. 
οὐ μημονευεις δι τὸν λιμενίς τῆς σωφροσυνὴς καταχϑεισα πῶὼρ ἡ ναὺς σου εβαπτισϑὴ 
μετὰ παντῶν τῶν τὴβ σωφροσυνὴς σου νοημάτων; οὐχ οἰσϑὰ τι ὅοι δσυνεβὴ οτὲ ἢ 
γαὺυς τηι πέτραι τῆς σκληροτήτος ὅου προσεχρουσϑὴ τὲ καὶ τὸ κοιλον τὴς νῆος 

να 

179" 

180 

β 
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000 ιν ἘΚΑΝΚΕΝΒΈΒΟ, 

ἰμβῶο μϑὲο βαϑὸ :[ϑιρὸϑ βαὺ μοῦ οῦϑα ἡ βαθὺ γορα, εἶδος ὅν) ἑὰς α ον, 
μον τόθ μονὴ αλλ μὰ ἦτο) ἰϊς οϑϑοοὸ ἱμοὶ ὥἄϑο μᾶσαζω. δυβ᾿ 

« ἢᾷς ἊΣ ΟΝλ5 ζοῦνον ἰμαα. ’θρϑ αν. ορο μθα ᾿ς να μϑαῤ 
ιδοῖ ᾽ μβοοῶ. οιαλολϑο εἰδυυϑιοος. διούδιδ λθας οἱ ἰδομβαδ, οἱ Ια ϑαδ 

δ ψμαϑῦ κϑοΐγ οομ)ϑ οὐ μϑδοος, Π9 οἷν οὐ, νοΐγο κῶνοι, ν ἐλοίδαας, δυὶ μλο μέσεβαο 
«κααΝϑο ᾿ϑκλδο ἰδὰς οο γΐα φον εἰ δωο) «ϑοιδια ϑιλθο ἱκλα γϑιϑδῦς») οὐ .Βαδ.Σ, 

οἱ ἔμ ον μβ0}15. μιμοῦ» ἰμβϑιςς, δον Ὁ ἰϑν δ συμοῦ οοὺν. να ο δ οὶ πᾷς 90] 

Ἐϑέσϑ οοι νοΐ. οὶ ἡ ὡς ον αν ΝιίμΝεΣ τ μα οἱ ἰδϑω οἱ ἰδομοο 
ἔωλλάάδϑ {ιν ββαδογ, αρασς ὃ μὲ ων μ᾽ νὼ ἢ ἰακὰβ δὸ ον ΜΝ . κϑαϑ. μϑίβλο 

Θυτβδ κα βγο εἰδδὸρν, ὸ ἰδῶ σοῖς. Οοαρεϑοσο τϑϑα ὡὰϑ ὩΣ. Βοίο 
το ΠΝ « Ἀὴ ἱμὸ μϑίλωο Ιιυμωυΐδο .Ἱ ἰαϑῴάδλξος ον 19 ὃ ΠΡ] ωπον, 

δ μ ς. ρον Ομ τως "ἢν ΘΟ Ὰ δ᾽ 5 αι Νοιμοο 6 9) μῷς (οὐἱ 

μ᾿ πριν, μοῦ [λα ἀνα} ἰϑρῷᾳ. τῷ ων ἰδ άϑοΣ (μο! ὑλλο μὲ ὦν ΠῚ 

ιϑομαθ μοι |)ο ἰοῦ τεροίδοο κου εἰλαδοὶ ἄρον. σρυμοΣ το ΠΝ μο βμῳςς 

ὁ οἱ φοκῦ ᾿ς μμοὴ δϑδ ρας μορθοῦ ον βμ6.. μὲ μι οι Ῥὲσ τοι μο 

δάσο τἰδον » μ.5. βμοοῦα. ὐλϑα θοῦ ον οξοδδο ᾿οα ἂν, ως αἰ εἶδον ο. 

ΟΣ σὸν «ἰγοι νοἱν δι ᾿ἀλβαν ὦ (ϑραο ὼ5 ἰμο. ὥν ον ̓ ς Μὰ» 3) υοἰ οἷν. 

εἰδϑω βῶςς Μ᾿ ἔϑυδδο Νύοοὶ }|9. κῶν ΟΣ ν»οἰν ναοῦ ῥὸ Θλὐ δώθοΙΣ; ., ΒἈ] «ϑ.ϑϑο 

τϑο δ μου ὡὸ δ μαα Ὡς μὲ. ομλο ϑο ὩΝΝ ΑΩΣ ὡΣ καἰ - ΟἹ σὰ μοὶ Ὡς Βαδϑς 
ἰϑομδι οὐ κῶνον τἰδνοὶ μι βρο .Θκου λθυμοο σα. ἕως ἰμϑὺμ «ν᾽ δὼ ἰμϑο ῷοο 

δθ ἐϑῈ Ἰὰς βοοὶ τον οβ Προ Οἰδνβθο ἰαλοι ὦ ρα αὐ .. δῷ 

᾿δννοο βάβασϑο τίμς οἔβο ἰδϑῖβο ἰϑοα9 βαυξθ ΜΠ. θαι μοὶ λοοξο ὑπο 

βασι μῆοοὶ, 19. καλο μὲ 155. τα "}» ἰοϑ! αϑο ΠΟ λα λοο ιϑομαιᾶα βῥοιβαδϑο 

τω ῷ θὲ οἰδώθιοο ἱμὰς δμο ἢ ἰθὺ μῳ μοὶ ὁ οἰοδὰν ἰδ οὶ ὥόθιθο ας 

ἑομοοῖς. οι ὅκου μὸ ὡ {ΠΚ .ὐοὐ μῶν πὰς ὁμκ οἱμθ μωδοο ἰδϑὸ 
τϑιὴ σα σαλοο, ἐμὰ ἡ θιάσου δὸ ὁμοοι μὰ οὔθ δ.5 {Ὁ μμὼ θ᾽ οιανμοον σαθομο 

Μὶο. βομβὶ ξοδδο ρράϑος ἰὸς οο Ὅϑο»Σ σμπ οὸς Ο]υυοῦ ἔκῳς, ἰνϑεβὶ μβάμαλο ᾿ 9 

δωΐν οἱ «οὐἱ οῶνον Ὡς ἰκορβὶ οἰλομβὶ σομοδι δον. οοίν. ἰοο Ἀυὶ μασι ἐδ. οἱ 

Μμο τ5 οὐ δ᾽ εἱοῦδν ἰδδιμδνο Πιολδιιροῦς, ἰμςόος οῶωο τιον» ἰδϑοιαθο (οοΐὰ. 
«οϑοὶ 0: κιλϑοδα αδο ἑἰλςς, οὐ ῥο }|9 βϑϑξ9 λαβοῦ ὡο 5 τίμιο καλοδδο ἰδδο ΌΑΘΣ 

μ"ω δ. οδοο ὦ Θῷὸ μὲ}. δὰ ὡδὲ (οοομ }|5. βόα» ὁ Νὰ, ο Λα. 5 

Δ Ρ υο5 λυ λυ μϑ ϑοἱγ μὸ οἱ μρο υΐίμδμο, βμῦσο. οοὶ οὐ μβο ΟμοϑΣ. 

»ἰ καθὸ δῷ τον ἐεμυΐος. ἔξοςθ οὶ ἰμωεθ δῷ τον ἐμμυΐν . ἔμαυθο μοὶ οἱ ϑον δυὶ 
τδιλὴ λας ν μδαλο οἱ τὰς ΒΟ μρο ἢ 9} ἰοομοὶ ἐκλκοὶ ομιῦλοι, ἐφ: "5 [κ.5 

Βαϑ βὲβ .οβ μεωϊβο ϑον μῶὰς οἱ «ομ β ο μου μὸςς ῃᾷὰς οἱ .ορο 
οὶ ἈΝ μι κν; ιϑομδεΐ ἰαακΘ δ λλου ωθο . μϑιος, νϑλς πρὸ Νρβου 

τ ϑὶ γσθϑ μ΄. νοῦν ἰδ ὰϑ ὧδο «ομαϑῦν νομοῦ δ κἰου νλολδνυθοΣ μὰ. 

»“Ὥ.. 



ΒΠΑΘΕΙΙΒ ΡΟΝΤΙΟΌΞ. Θ01 

δου κατετρωϑὴ καὶ τὰ υδάτα τοῦ κοτοῦ εἰσελθόντα ἔπλησεν αὐτὴν καὶ πᾶν τὸ φορτιον 

τῶν σου προσευχῶν ἀπωλὲσε; μνημόνευε οὔμην πλεονεξιας απὸ φαρυγγος πνευσασαν 

τῷ καὶ εἰς πληϑος επιϑυμιῶν κεχηνυιαν" μεμνῆσο ποσαὰξ ναυᾶγιὰς ἢ αργυροφιλια 

κατεργαξεται καὶ ποσους πολέμους ξξαπτει ἐν τοῖς ἀνϑρῶώποις πεῦδας χαὶ δεσμωτηριὰ 

καὶ πληϑοὸρ ποικίλων βισανιστηριῶν εἰς ὦ αἀποβλεπὼν ὁ μακάριος ἀποστολος καλῶς 

ὠνόμασε τὴν φιλαργυρίαν ριξαν παντῶν τῶν κακῶν (1 Ὑἴμι. 0, 10). περε δὲ τῶν κυμα- 

τῶν τὴς κενοδοξιὰς ἡ τὴς βλασφημίας 1 ἡ τῆς ὈὉπερηφανιαβ τὴν ναὺν πυποβρουχίον 

ποιησαντῶν τὲ κὸν τὸν ΨΟῸΨ τὸν κυβερνήτην καταδυσαντῶν τι εὔτιν εἰπεῖν; ταυτα 

κοι τοιύυτῦς πρεπει κηρυσσειν» ἑις τὰ τῶν τοῦ κποσμου εξιοντῶν στε ποιεξιν ξειρηνὴν 

εν ταις αϑλιαις αὐτῶν ψυχαῖς πῃὕπὸ πολλῶν καὶ διαφορῶν δαιμονῶν τεταραγμέναιρ. 06 

γὺρ δπαινους γθαςρὲν τῶι του κοῦμου ὑπτοκεχιοὴ τι ὁμοιος δότι τῶι ει χαμινον 

πεπυρώμενον ἡ στιπτυον ἡ φρυγαναὰ ἢ χαλαμας ρίπτοντι νὰ μαλλὸον εκχαυσϑῆηι. 

γεγραφᾶς δὲ μοι παλιν ὧϑ οτι οἱ πολέμιοι ἥμιν πολεμουσιν" ἐγὼ δὲ ανϑρωπους ουὅ 

φύβουμαι φοβουμαν δὲ Ἡσαῦ μηποτὲ ελϑῶν παταξην μὲ χαὶ μητερα ἐπι τξανροις 

(6οι. 82,...) καὶ τὸν νοῦν μου νερὸν τῆι γνῶδει, ποιηι καὶ ἀτξχνον κατεργαξηται τὴν 

φρονησιν μου τῶν τὴς ἀρετὴ καρπῶν στερηϑεισαν, τους δὲ αἰσϑητους πολεμιους 

ξυξργετας 1 καλὼ ὡς παιδευτὰς οντὰς τὴς κενοδοξου μου Ψυχῆς δια τῶν ονειδισμων 

αὐτῶων᾿ τοῖς γὰρ μὲ ἀτιμαξουσιν οὐκ ἐγκαλῶ καὶ οὐχ ἀπωϑεῶ απ᾿ ἐμοῦ τὸν τᾶτρον 

τῶν ψυχῶν υγιειαν μοι δια καταδεόμου ατιμιὰς προσαγοντα" οιἰδωα γὰρ τι συμβαινει 

τοις πρὸς τους ἰατροὺυς διισχυριξομενουρ πῶς ἱμᾶσι συνδεονται καὶ παρὰ τὸ ϑελημα 

αὐτῶν τέμνονται. πλὴν τοῦυτὸ πεποιϑοτῶς οἰδαὰ οτέ οἱ την θϑέου ἐχκλησιων σχιξοντερ 

μακρὰν εἰσιν ἀπὸ καϑαρῶν προσευχῶν" ξὼν γὰρ αὖικουντες ονυμαξώνται οἱ τῶν νοὶ 

αντιπαλοι, καιρῶι προσευχὴ σχοτιξοντὲς δι’ ἐγκλημάτων τὸν ανεγκλητον τὶ δὴ ποιη- 

σουσιν τοιαυτὴν προφάσιν δυροντεῷ; σὲ δὲ πειϑὼ τνὰ μακρυνηιβ ἀπὸ τοιουτῶν πρα7- 

ματῶν καὶ μὴ ποικιλοὶς λόγοις ἀχϑηις" οὐτὸς 7γὰ9 ὁ χοῦμος | κακὸς ξστι ἕν δὲ τετα- 

ρωται μαλλὸν αὐτὸν φευγωῶμεν. Ἐγὼ ὁμοῦ τιμὴν τε καὶ ἀτιμιῶν φοβουμαι τὴν γὰρ 

τιμὴν κενοδοξία διαδέχεται τὴν δὲ ατιμιαν κοτὸος ταυτα δὲ τὰ παϑὴ ἑχατερὰ αλλοτρια 

τῆς εἰρηνικὴς καταστασεως. ἀποδοκιμαξῶ τοὺς τὴν νηστείαν μόνον φιλουντὰς ὑπὸ 

λογιόμων γαστριμαργιας οὐκ ἀμαυρουμένους (Ὁ) αλλὰ φιλαργυριαι καὶ κοτῶι καὶ οργὴι 

καὶ κενοδοξιαι καὶ ὑπερηφανιαι τὰ νοημάτα καταδυνταθ. μὴ ἀρὰ γενεσϑῶ αδιακριτος 

δεομαι σου μηδὲ οιου οτι νηστεύοντες μόνον τὴν ϑεου γνῶσιν δεχονται" ἀφ᾽ ενος 

γαρ ξυγου ου τελειουται ναὺς ουδὲ ἀπὸ μιὰς πλινϑου οἰκορ οἰκοδομδιται. ὁ γὰρ σχοπος 

τοῦ μονάχου μὴ ἕνος νοηματὰς λυσῶντα τὸν νοῦν αὐτοῦ μεταναδτραίεντα αλλωῶν 

προσδειν ἀλλα καϑολως τὸν νοὺν τῶν Ι ἀκαϑαρτων νοηματῶν ελευϑξρουν τὲ χαι 

ἐμπροσϑὲεν Χ. καταστησαι. οὐ πνευματικοι πατερὲς οὐχ ὡς πολλῶν προστατοῦυντες 

πατερες ονομαξονται" εἰ ὃε μὴ καὶ τοὺρ τοιβουνους εξην ονομασαι πατεραθ᾽ πατερξᾷ 

γαρ εἰσιν οὐ ἔχουσιν δομα πνευματορ καὶ πολλους εἰς τ ἀρέτην καὶ εἰς γνῶσιν ϑεου 

γεννῶσιν. ἐγὼ δὲ ιδῶν οτι αἰτίαι (προφαδει) λογου πολλοι συνάγονται τὴς γαστριμαργίας 

τε καὶ οργὴς οὐκ ἐγχρατεὶς καὶ τὴι προσευχὴ! οὐ προσκαρτερουντὲς δπαυσαμὴν 

λέγων. .. 

νγ}. γλυκειαι μὲν αἱ περι του κοῦμου τουτοῦυ διανοιαν πικρὸς δὲ αὐτορ ὁ χοῦμος 

καὶ μαλλον πικρὸς καθόσον τιᾷ αὐτῶι ἐμπαϑῶὼς χραται. οἰσϑα δὲ πάτερ ἐντίμε οτὺ 

αλλο μὲν ἐστιν ἡ ἐπιϑυμια σώματος καϑοσον σῶμα ἀλλο δὲ εστιν ἡ ἐπιϑυμια ψυχὴς 

ὡς ἀσωμάτου φύσεως, ἑκάτερα δὲ ὁμοῦ εἐγγιγνεσϑιαι τινι ] οὐχ οἱον τε οτι οὐ δυναται 

τις δυσι κυριοις δουλευειν ἢ γὰῥ0 τὸν δνὰ μισησὲν καὶ τὸν ἕτεθον ἀγαπησει "τ 

Οἷι. 6,4). πλὴν κατὰ τὴν δυναμιν σου διαϑρυπτε πεινῶντι τὸν αρτὸν δου καὶ πτῶ- 

χοὺυς ἀστέγους ξιδαγε εἰβ τὸν οἰχον τὴβ ἀρέτηρ σοῦ, ξῶν ιδηις γυμνὸν περιβαλὲ χαὶ 

ἄπο τῶν οἰχειῶν τοῦ σπερμᾶτος συυ οὐχ ὑυπεροψην (165. 68,:), σπερμα δὲ λεγὼ οὐ 

τοὺς κατὰ φυδιν αλλ τους ἀπὸ καταστασεῶς ἡμῖν ἀντιδσουξ. ξὺ δὲ τινες τῶν ἀδελφῶν 

Αὐβαβᾶϊαπρον ἃ, Κ. Θ08. ἃ. ἸΝ1εβ. κα Θδέμπροπ, ΡΜΠΟΙοΚ. θέον, ΕἸ. ΚΝ. “, Βαπὰ 18,» τὸ 

τϑοῖ 

νὰ 

τθο" 

ιϑι 

ιβ81" 



θ0 8 Ὑ. ἘΚΑΝΕΚΕΝΒΈΠΟ, 

τ αἕἔΕρ δ να. ὥϑονόσο ἰἰαλολ ῥὸν (οὐσῶν, ἢ’ 0.9 ὁ5) (τῶ 9) οἷν. ἡ μοὶ οὐ ἢ} 
ἱδὰδ δὸ οἷς ατ ἡ ὥἄϑιαου .ἰλα 85} γορνς οβϑ 1  . ὼ.5 ὦ. μοὶ μὴ] ὁ οἱ 
«Χο μοὶ ἰοῦ μϑ ἰοων ἰδαδὼν νοι ἘΞ μὸ ῥο μὲ -ῶϑ 

1ϑι λα μθης. μον ἰδνδι υδϑο ββονος, ραυμνθθ ἐκα, [ιολδυλο ἐο θ ἐν Οδμο νον Νέσομο 
τῦϑνῶο κϑ υἰοῦδαν ἰδδις, ὡὸ μοοῖν, οἷς. [κα ὡ ἐς, απ καωδ Ια μϑ αὐἱ (ὦ 
{15 δα μος, νος, [δο] οὐ [15] .κ 05} τΞ ον ᾿ὗνοι 5.55 Ὅμβαῦ. 

μδν βιαϑνο βάμμα. -οιοδιὶν οί θα ἴα συ} 19. ὡὸν δ ῥλο Οἰλα αν} 
Βαλϑὺ νοὶ οἷς οι ρμο, ἰἰαανο θοῦ οδ οὶ ον ΣΝ μὸ σον. ῥϑοἱ ἐαϑ) 

δι δομον λα [ὸ μα νμ5. οὶ Μὲ «ὠχρασδος, χυδ νοὶ ὕοαο ᾿βθο τ βυοῦ νι δοδ μοὶ 
ϑδαθ ἰὸν ἐς ὡ ων}, οοι ἐδ τὸ αυΣ πὼς ἈΝ πα ὦ ὦ αὐ ρϑμος,, 
"μϑαν ᾿αϑὰ ἐμ δὶ "5. Ὁ ον οϑὶ μα κοϑαα, Νν» σὲ ἈΣΟ οὐ 90. θα ἠθ..9 

δι ίως οἷς ἰὼν. βαον ὅολν μα ῃ5 θῶ ϑιοίο. :βμκμδθοῦ ορλδι ἡ ο.5 μὴ ᾿ξ 
:βΆνδ Πιδροὶ μοὶ ἰὼν ἰβοιὲθ αϑὸὰςς μραοο (βοὶ μ9) τ βαιο ἰσθο» μοα ὃς 
ἰδ οὐ ας ἰὼν δ λλο 1μμοὶ σι κι οας α9.5. μ):9 μαλον 

ὧδ οομδο (ϑομϑο "τὸν κὐθμοῦ οὐ άσυ, «οἱ ἰγοι ἰδδύρν μὲ τον τοῦ ΐ 
επϑρβὶ ὡοο [βὸ5 δοὴ κῶν. οὲ «ϑομδο ῶϑο μὼο δ. καθ ἰξαδιρλιο ὡο οὗ «ϑομοο μὰ 

ἰπαθι θ᾿ μμθ ἐρὶ αἹ τῶνϑο ὡς καρς ἴδω! ἐοο ἰδθαὼ ἐο) τῶννοι αὐ ἰμϑὶ ἐ 
ἐβοὶ οὗν ϑος [θαι (ϑοῖν θα ὁ οα΄. ἡ μθ βοο» ὥομν  ς οὖομο 
αἰ βοοβο, ρὐθμο μαϑὶ ὧοὴὺ οὐ κῶνον οἶδιϑοῦ ὑομο τοδὶ μο ᾿εβν ἔαν ἰϑδας 

182" ἰγϑιϑι μϑο ἰδ Ὁ ῷ οἱ οὐομο εἰϑόρμαν, ἰοομον, 5}. 11} βως ΘΝ. κϑοῖν. »λα. 
μβοοῖς ταὐϑιῥλο ρον οἷις οὐο ἴδον ΘΔ. 5 λα ὡς (οὐ τ ρβο οἰδεῤω 
εβομιο μοι} μιϑϑ ϑομδιεὶν τρόμο» βϑαδϑο Ὁ ρον, 9». Ἀὲ οἶμαι δ. .6 δϑιαλ.: 
.μβδοῦς, ἰμδϑ ομϑν (Θ᾽ ἰκρα [1.9.9 κως 95). Δ Ὁ εἰν, 9 ιν, δ) Παιουῦδδοο 
ϑιβαδοος ον δος ἰϑο τορς Νιοὶ ομθϑ ὸΣ τραδος ἱεδοὶ ψθλαϑλο 
ϑομδοΐϊγ οῦοιν ϑομιῶν μὲ ᾿Θμο γ55) μοὶ μλϑὸ ερας ἰδοῦν, λαλοροο τλϑὶ, 
ὧθο εἰλολο μοι βὰς ἰδῶ μϑνς μκκ Ἰανμο Δ οδοοὶ Ομ ρμοαϑ μὲ χα ῳ ΗΠ ᾿ς ὐϑον 
ϑῆο. βας 0 βύλοσο ἰϑιρὸ κϑὺς ἰδάϑον βροὶο τἱ ϑὼ υμοοι σα μαχο ᾶα 

18 ον δα} ΠΟ γα 9 : ομοθο θα 9} [κοο 9 Ἱο, εἰν ον . μοὶ γ9 νον πἄσνα, 
ἰδέβαϑ υβῶς, μα στον ἰμϑανν ὡὸς ἰοομν ὑλβαοο Μὸν ομαϑὺν (οἱ «οιαιξον 
«ὁμοοα ἡ ὡὰϑ αὐ ἰσαϑι α. ἰοδὰ) δον ΝΑ λον τὲ οϑ᾽ Ῥμοῦ ὑπο, ο. οὖ. οΙ 
ὁ ἰὸς ὦ μὲ ρρο. ΐῶν, ιϑιδαϑο ϑομαβ ολλθν ἐροδνιϑὸς, αϑαυθ ἐμ) ως ἱμε 
ϑοβανς, οἱ μοο. ϑο οἷς ἰγ οσ  οϑν σαν κοῦ ἰπαιᾶαυ «νον μϑ οἱ 
ἰμ ομ5 μ..5 ἔλῳς Θραϑοι «κοὐ ονπο ἢ" 365 ας υμὺ (οομιοί οἱ ςοομομβὶ 
ἐοίμο. κθο μἱ 55 δα ἰββθρας ϑοι "Νο. Πανουῦδοο '(ϑοεβ- ἰαϑδας 
πὸ τὶ τὰς τον μ4πο λαιτς ἢ ΔΙ μ6. ἰΝιᾶλ μ᾽ ὑις, ο᾽ 1}. ἰδοῦ. 5 
ΘῈ κακοῦ ἰβοιαιθν -νον Ἀπ λοι ΝΟ ὦ τα. ϑρὰΣ «νοὶ. οὶ». νον 

τδενέ νος Βα οἰοδος, δι} Ἀϑομ [ον μ9} τομδϑϑιν ἰμαϑ μθο τ βοου οἱ ἐμ μιαϑο 



ΕἸΓΑΘΗΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟΤΙΒ, θὺ8 

ἡμᾶς κακολογουσι μὴ ϑαυμαξε μνημονεῦυε ἱτρῶν χάριν παρὰ νεχρῶν οὐ ξητουντῶν 

αλλ παρὰ ξωντῶν -᾿ 

νὃ. οιδὰ οτι τὴν εἰ τὴν ξωὴν ευχρηστιαν δια ϑέου καλῶς κεχτησαι ολιγὸν δὲ 

ὀχνεις ἐν τῆι οὗωι σου οτι πὕπὲῃ τὴν ἀρέτην τιμιος ἐν τοις ἰ οφϑαλμοις σοῦ ὁ φϑαρτος 181} 5 

χοῦμορ ὁ παραγὼν ὧι ἂν τις ἐμπαϑῶως χρώμενος τὸν νοῦν τῆς ϑέου γνωσεως σφοῦρα 

εξιστησι τῶν ἐχϑρῶν τῶν τὸν ολεϑθον ἡμῶν ἐπιποϑουντῶν αὐτῶι συνθεμεένον, καιροὺς 

νυν ἔστι τῶι πυριωι λατρεύειν καὶ καρποὺς δικαιοσυνης ποιεὶν οτι ἀπὸ καρπῶν 

δικαιοσυνὴς τὴ ξωηξ τὸ δενδρον, υ ἋΑ., ἀναφυει ἐν ταις καθαραῖς τῶν ανϑρώπων 

χαρδίαις ἐπισκιαξον παντὰς ὉὙπὸ καυσώνοβ τὴς κακιᾶρ καιομενοὺς -- 

νε. οὐχ ὡς σοφὺς κατὰ τᾷ πνευματικας παροιμίας (τον. 9,8) ἀαπεδεξαμην τὴν 

ἐπιτίμησιν ὥστε τὸν μὲ νουϑεέτουντα φίλειν αλλως εμπαϑὴς σπευδων τῶν παϑὼν 

λυτρώϑηναι. εξομολυγουμκι γὰρ τι ἐμφοβος εἰμι ὑπὲρ τὸν ἡμέραις Πιλάτου απὸ 

της παιδισκὴς φοβηϑέντα" παλιν δὲ μετὰ τῦῦ φυβεισϑαν ἄφεσιν ἡιτησὰ λαβευν τινὰ 

μὴ τὴν ψυχὴν τὴν ὃν γαστρι δχουσαν εἰ, 1}: τυπὸς Χ. μορφειται παταξας  κατα- χβιὺ}} 

κρίσιν ταύυροῦυ κεράτιστοιυ δεχῶμαι (οχοᾷ. 31, 98... προσηκει δὲ τὴν επιτιμήσιν εὐνᾶι 

κεκραμένην ὅτε τὸ πρᾶγμα λεγουσὰν προσῶπον φόβου ενδυεσϑαι (Ὁ) ασπερ σοφοῖ 

τάτροι τὸν σιδήρον τῶι ἀμφιλογῶν τὴβ μαντείας ἀποκρυπτουσιν, ταῦτα ειρήηκα περι 

φόβου, περι ὃς τῶν νυν δὲ κατεχοντῶν παϑῶν οἴομαι υτι ἡ ἐπιγνωσις δὲ᾽ τῶν νοη- 

ματῶν τῶν ἡμὰς ερεϑιξοντῶν ἐστι τὰ μὲν ξκ τὴϑ φυσεῶως τὰ δὲ εκ τῆς προασιρεσεῶς 

ἡμῶν τῆς ασϑενειας" ἐκ τὴς φυσεῶβ οὖν ἔστι τῷ ὠπὸ τῦῦ αἰματος καὶ τῶν γονξῶν, 

ἐκ δὲ τὴ προαιρέσεως τὰ ξκ ϑυμοῦυ καὶ εξ ἐπιϑυμιὰς ἡμῖν συμβαίνοντα. καὶ τὰ μὲν 

ες φυσεῶς διὰ μακροτητὸβ ἡμᾶς ερεϑιξει ἐν τῶι τον νοῦν δια μελέτης αὐτὰ ἐν αὐτῶι 

ἐντυποὺν τὸ καὶ αὐτοῖς συμπλεχεσϑαι ὧἱ δὴ ἐν τὴι γραφηι λεγεται παρελθε ταχεῶς 

μὴ βοαδυνε ἐν ἕκεινῶιν τῶι τοπῶι, τῷ δὲ εκ της προαιρεσεῶς βλαπτει τὸν νοῦν ξὰν 

αὐτοις συγχατατιΐγην οτι γεγραπται μη προανροῦυ ἕξιν [ μετ᾽ αὐτῶν" βλαπτει ὃε διὰ τ852"4 

τοῦ χρονίου καὶ δια τῆς κατεργαάδιας τὴς ἀμαρτιαθ᾽ δυναται γαρ τὰ φυσικὰ {κατὰ 

φυσιν) νοημάταὰ ϑύυμὸν καὶ ἐπιϑυμίαν ἐξεγειρειν εν τῶι τὸν νοῦν ταῖς πολλαιξ 

αὐτῶν πραγματείαις καταῦυειν ἐἂν μὴ τὰ συμφέροντά φαθμακᾷ λαβειν επιμεληται, 

πεινην δῃ καὶ διψον καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἀναχώρησιν καὶ προσευχὴν" οὐδὲ γαρ κρατξρα 

πεινὴ καὶ αὐτὴν τὴν φυσιν αρνεισϑαι, --- πειϑετα ὃὲ σε ἡ γυνὴ ἡ ἕν Σαμαρεξι ὑπὸ 

πεινὴς τὸν αὐτὴ υἱὸν καταφψαγουσὰ -- ἔπεὶ κεκορεσμενον παντοῖον τι πρὸς τὴν 

πλησμονὴν αὐτῶν χρήσιμον ἐπιξητουσι τὴν δὲ προσευχὴ καϑαροτήτα ἐξουδενουσιν. 

λεγοις δὲ ὧν οτι μεριμνῶν τοῦ βιου τῶν ἔμῶν αὖὐχκ αδικὼ τὴν εὐτολὴν" ἐννοξι τὴν 

του πονηροῦ δολιοτητα δι᾿ ἀγαϑου ὃν σοι ϑώνατον κατεργαξζομενου καὶ ἀπὸ τῶν κατῶ 

φυσιν νοημάτων τὸν νοῦν ὅου ἀμαυρουντὸς" ἐπίβλεψον δὲ εἰς τὸν τᾶτρὸν τῶν ψυχῶν 

ος δια τομῆς συμφερουσὴης (3) ταῦυτὰ τὰ νοηματίς καταργξι λεγων" εἰ τις ξρχεται πρὸς 

με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατερὰ αὐτοῦ [χαὶ τὴν μητερα αὐτοῦ καὶ τὴν γυναικὰ καὶ τίς (β"β 

τεχνα καὶ τοὺς αδελφους (και τὰς αδελιραρ) ἔτι δὲ καὶ τὴν αὐτου ψυχὴν οὐ δυναται 

εἰναι μου μαϑητὴς (1μ0. 14, υε), δια δὴ τι τὴν καρδιὰν αὐτου ταῦταις ταις μεριμναι 

εσχοτισϑαι. καὶ μὴ οιοὺυ οτι μέγα τι δστι τινῶ δια γνῶσιν ϑεου τοὺς συγγένειξ κατα- 

λιπειν" πολλοι γαρ τοῖς εἰδώλοις πειϑόμενοι τοὺς τῷ πυηἱοὺρ γαν ταῦθ υγατερας τοι 

δαιμονίοις εϑυον, οὐδὰ οτι πολλοι τῶν αδελφων δια τουτῶν τῶν" νοημάτων δἣἅν κιν- 

δυνῶι ἔπεσον ἐν αὐτοῖς χρονιξοντῶν ὁτὲ δὲ οὐ γυνεις αὐτῶν ἢ οἱ αὔελφοι ηἡδεως προς 

αὐτους εἰς τὴν κελλὴν ἡλθον οὐκ εδεξαντο αὐτους᾽ μετέβαλεν γὰρ 0 πονῆρος τὴν 

διανομῖν αὐτῶν εἰς οργὴν ἐν Ὀπποκρισει ἀναχωρηόεως. παράμεινον ΟἿ εν τὴι ἐρήμωι 

εν ἡσυχίαι ὅεομαι σου καὶ προσχαρτερῆδσον τη! προύευχην ἀνευ 0071] καὶ ἄνευ λογι- 

ὅμων καὶ μὴ διδῶς τοπὸν τῶι πονήθῶι οτι δυνατὸς ὁ πκυριορ καλεσαβ σὲ καὶ τουτους 

προς τὴν ξωὴν προσάγειν καὶ χληρὸν δουναι αὐτοῖς μετὰ τῶν ὃν φῶτι αγιωσϑεέντων -Ὁ 

αἱ δια παραμυθία τὸ πενϑὸς κατε- χ5γγὰ 
ψς. {τκανὼς ἡμὰς παρακεκλήηκας ὦ σῶφρον Ἁ 

τοῦ 



θ6η4 “. ἘΚΛΧΚΈΝΒΕΠΕ, 

"ὴο . ϑοῖν, δ ἱμδοον ἰδ ομα οἱ τῶ μμὴ ἴσοι νυ μαϑδν δ. ονο δνϑαν. ΟΣ; 
δο θ9) ἰμν ον ον ψοΐ τυδαδνι, ἠοΐγ δασ Νὰ᾿ ὁ ὑλϑ ιδϑὶ :ἰοβν.} μο} καὶ 
ΟἹ ᾿οον υ μτλϑὺ ἰδ. λο λοις μος ας ν υἰοῦν ἢ ἰδοῦ ἰδογοὶ, αορολον, τἰξοςθ 

εἰμ ας καθ. (5650 μοι» οιλα θαι ας πος δΝΝΝ ὑρ δδο σορθν ὐμν ἰδοῦ λαὸς 
ΦροδῈ μος Μη) οϑϑαϑ δὰ Ὡς ἱ) οἱ οἱοῖδὰ μας ρους οἠογαιίνι» ϑδθο 55 
μβοϑὶ οΣ οδνς ἐμΈς 9 ΜΝ σμμθαος, μές 9 ἢ μόθον οο γνον μιρμο αὶ βϑοιὺς ἰδθαῖιςϑον, 
ῥϑων εἰοῖῶν β μα α Θ]» κορμοῦ το κκ9}} ὡωΒ μὰς. ιϑομϑα ᾧ .1κλο. "οοὶ Μὲ. ἰοὺ" ἰμν 

τϑὺ, ἰωαϑο βαϑν ὧδὐ λα ἢ ἕως αι ὼς. {᾿Ξ ομ αν ο. οἷς. Ια οἱ 
φρο κὼ οροογ εἰδμος ο ἰμανΝ λὲν ἰκονοὶ μον ἰδαδοὺ οἱ ἱβδνροςς ἰοδαΣ ἡ 
Βα οὐοι βμαΐο βεῦαθ δὸ οἱ μν εϑομαθ: οκοὺ βεῦαθ μιϑὸ εἰξϑον ομβαςς, ᾿ΟΥΘι» 
ον» ἰοῦδνν ομβανδς,, ἕλος κϑο μϑ Οἰοιδν οὐσοι» βμβομο ᾿ἰϑαλῶς. μον ἐμ ομβαϑ.) 
ιϑοῦλϑ ῥὸ βαοθο Ὁ) ἰσοὶ ὑκαῦος ομυῤοὶ [κα ρονῶς, ἰοδλος : ἰβαδολλασν ξαϑοὶη νοὶ κυ 
τ νον ἰλαλναν ἰγοιυ. βααλον. οὐδουϑοὶ αν μαγαου βυοὺ ἐμοὶ αθδο. μεχααθ 
μβοοΐι. οἷν. ἐπι μα »εἱ Νὰ ὦ ως ἰμὼ }6. ἰδϑαὺν ον, ᾿ϑν9 οϑοῦ δυλαοαϑιν 
εἰρομ μαὼν νοΐ (οοιδδαὺν, . ἰβαδοίβαθν μὰς μμθοὶ οὗ οὐ» οι αλιδο; μκϑο ἡ α ἰοομν 

183... δακας μλὸ δο Θλθοο τίς ον αν» λδαμπ Μὲ τμα ὠοιοδοΐ ορνΐ ρβοῦ μαροὶ, 6 
τον ὸΣ ῥονας μὸ ἐὸ Μ᾿. [λα αιοοίο σοῖς Μὲ μας αν οομθς θυ δὰ ῥ3ο 
ϑωϑ ψοιας ὁ δὼ αϑαν ἐξῳεθν ἐς Ι λαὸς μον Β΄. «οοβνον ᾿ς ϑοϑον δ ῥτο 
! ον) ἰξᾷεθο . ϑοδδο ἀνε θ υϑα 5 ὁ] 55. Νίμδνν, ὡὦὦ ὡς, κϑρ Βὸ 

ομϑο λαυυῖ ἰλα αιδ, κῶας ΔΘ οἱ, μὸ. μαλὸς, βουδα μ0] ὡ μἱ ἤβωϑοι Μ᾿. φαλϑο 
εἰδ να κ᾽ ἰδοὺ ογαςς Θ. ἐμόν ἐμ ιαλο οοὸ ἰδν αοβο ἐθ ὍμοΣ ἔκῳς οοὶ [μαι 
ἰδ ἐμὰς οι μοὶ εἷς οὐ» μα οἷος ἐϑροο Ὁ (βανν οἰδϑι βοσν ομδοΐν ἐδιιλθιροο, βοὴ 
τολν ἰλαμιδνο ται» ἰΔολὶ ροβλο θθα :βασλον, οἱλα οὐ οτος, [3λ9. [5] κγ9 
1 ἵμμο. (βαϑι ομϑὸ ιαϑίο.. οὐ γοὺς, οὐ» «αὐλοῦ ἰμον δος μοαλον μοὶ μι Β μομ] 

183. οὶ Ὁ Οϑο σοι» ϑϑ 5.5.) ἰδδύμηο οἱοῖν οο βόσοθου ὥβο Νυβορο ᾿δόθον μοὶ 
πϑιογαλδιν,. μοὶ Μ᾿’ ον.» Βαδον, ἰοῦ αϑὶ μόν 1915 ὡῶο :ιϑαρο μα. «9 ἰμόδαιθη 
ἐϑβαϑι ΔΚ Ὡς φιλο ΟΝ ίροα . ογα. λ...» ᾿ϑι μϑ ἰρϑμαϑ ἰοιῖῶῖν β»μο μο 
Έϑοο ῥὸ ὡλϑ. οἱ ιϑοΐς ϑαϑι αι ἐμὸν ομ5. :ἰονδν Ῥιο μῷ "μα 5.9 δῦ ρα 

δα οἱ «αλυ͵ το απ). οἷν. πς, Ὁ} ἰοβῖδ τ. μοὶ «νοὶ ΝΟ δ) 

λδοῦοΣ οβοοιθ ἔωοδυροΣ μα, δοὴ ἰδξθο  μαλοῦ βάυθνα μομο ἰϑδο ὅσα. ββαραἤ 
εοϑομο οοο»; δα, “ἴι θεῶν 185. μ59) κϑδοὸ οοῦνο ᾿λαυαθ. [ὼκ5 ὧο ὥέϑοοΣ 

οὗλον [Δ ῥαϑο}} [3.9 [3 οἱ κα «ϑοῦνο ῥὸ ἰοο) ὡν μῶν ᾿δαϑου.. οὐ γαλῶνς ἰγοιο 
τβ3") ΘΟ, οἱ.) ἰααθου ορδα οἱ ομροῦ οο ἔκῳς, 90. «οἱ φκῶ ΟἿ οὐδ μα) οιδοαϑ 

«Ομᾶϑοῦ ον ον ὁ μος πὸ μοὶ. μοὶ αλι ον δΝαβαν. ἰοοι τϑμδν γι μὴοΣ ιοἱ. οἱ 

μοὶ ἰοοιο ῥϑμαν ὑϑιο τ βμβκαοο ὦ ΘΟ ομραῶο βοὸς ὁ οιμϑιί οὐογα γα; ΟἹ ϑ5.. 
κ᾿ Θ᾽ ὁμλοῦ. σαι οὔτ τοῦς μβο μοεὶ  μοίο ὑξς ἐ θδ. βόμθθος ἔπϑι 
οδυϑοὶ δος τϑον ἐυτνς μὲ φλϑθοο μὲ ὥκα»Σ ἕλλο αϑδωνος ἐμοὶ; ΘΟ.» ἰμαλλαν ἠοβα. 



ΕΠΑΘΗΙΙΒ ῬΟΝΤΙΟΤΙΕ. θ0δ 

σβεκαρ καὶ δάκρυσι τόπον οὐ δεδωκαθ᾽ οὐ γὰρ προύηκει πένϑειν περι τῶν κοιμω- 
μένων, οτι οὐ λυπουμεϑα καθὼς καὶ οἱ λυιποι οἱ μὴ εχοντδς δλπιδα΄ εἰ δε μη πῶς 
λέγομεν τῶι θεῶι εξαγαγὲ εκ φυλακὴφ τὴν ψυχὴν μου τοῦ ἐξομολογησασϑαι τῶι ονο- 

ματι δου ὡς του σώματος κωλυοντοῦ δοξολογίῶν καϑαραν ὕειν ἀνιατεμψαι" τὰ γῃ 

αἰσϑητηρια ἐπι τὰ σωματιχα ρέπει ὁ δὲ νοὺς εἰς τὰ πνευματικα βλέπει οἱ ὁ ὕεος 

ἡμῶν ἐπαναπαύυεται. τοιγαροῦν ἀρχαριος ὁ νοὺς βδελυσσεται ἐν τοι σωματιποις ἔτει- 

ποϑῶὼν μονῶν τῶι ὕεωι διαλεγεσθαι" ὠσπερ γὰρ ἀποόρὸν ἔστι ἀσώματον τοῖς σωματι- 

κοιρ πλησιαξειν ουτῶς αδυνατον ἀνδὰῦ νόος ἀσωμάτου τὸν ἀσώματον οραν" οὐχ ὁ νοῦς 

τον ὅεον ὁρᾶι αλλ ὁ καθαρὸς νοῦς, μακάριοι γὰρ οἱ καϑαᾶροι τὴν χαρδιαν οτι αὐτοι 

τὸν θέον οψονται. βλεπε οτὶ οὐ τὴν καϑαροτητα μακαριξει αλλὰ τὴν οψιν, οτι | κα- 

ϑαροτῆς ἔστιν «παϑεια λογιπὴς ψυχῆδν οψις δὲ ϑέου αληϑινὴ επιγνῶσις τῆς μιὰς 

ουσιαςξ τὴς προύκυνητης τριάδος ἣν ὁρῶσιν οἱ εὐϑαδε τὰς αναστροφας εἐπιτελεόαντες 

τε καὶ δι ἐντυλὼῶν τὴν ψυχὴν καθϑαρισαντερ. μιὰ δὲ τῶν ἐντολῶν καὶ ἀρχικὴ ἔστιν ἢ 

αγαπη μεϑ᾽ ἣς ο νοῦς καϑοραι τὴν πρώτῃ» ἀγαπῆν, τον δὴ ϑέον. διὰ γὰρ τῆς ἡμῶν 

αγαπὴς τὴν θέου πρὸ ἡμὰβ ἀγάπὴν ὁρῶμεν ὡς γέγραπται ὃν τῶι Ψψαλμωι διδαξει 

πραξις οὗους αὐτου (ψ 34,9). πρεὺς δὲ ἡν Μωυσὴς παρὰ παᾶντὰς ανϑρωπους καὶ 
καλῶς εἰπε τὸ αγιον πνευμα ἐγνώρισεν τὰ οὗους αὐτου τῶι Δίωυσηι (Ψ 102, τὴ. ταὺυ- 

τὴν τὴν πραυτητα εἐγχείρισον τοῖς αδελίοις σοῦ βοαδεως προῦ τὸν ϑυμὸν μεταστρεφειν 

οτι ουδεμις κακία ὧδ ὁ ϑύυμὸς τὸν νοῦν δαίμονα γενεσϑαι ποιεὶ δια τῆς οργὴβ του 

ταρασσοντος" γεγραάπται γὰρ ἐν ψώλμωι θυμὸς αὐτοῖς κατὰ τὴν ὁμοιῶδιν του οφεῶς ὥσει 

ἀσπιδος (ψ ΌΥ, οἹ καὶ μὴ οἵου οτι τι αλλὸ εστι δαιμὼῶν ἡ ἀανϑρῶώπος οργηι διατετιραγ- 

μενος, τῆς δὲ αιἰσϑησεῶς ᾿ ξξελϑῶν, οτι τὰ τῶν δαιμονῶν σώματα χρῶμα ἔχει καὶ σχημίι 

τὴν δὲ ἡμῶν αἰσϑησιν ἀποφευγει ἔπει ἡ κρᾶσις αὐτῶν ανυμοια τὴρ τῶν ὑπὸ τὴν ἡμέτεραν 

αἰσϑησιν κειμενῶν σωμάτων, οτῶν δὲ ϑελῶσι φανῆναι τινι μαλλον παύαιρ ταις μορίγαις 

τοῦ ἡμῶν σώματος ὁμοιουνται, τὸ δὲ αὐτῶν σῶμα οὐ δηλουσιν, μὴ οὖν τι τῶν αὔελφων 

οφει ὁμοιουσϑὼ καὶ μὴ ἀπούεχου ἐγκρατειαν ἧς ἢ πραυτῆς μάκραν" ος γὰρ ὧν τῇ μὲν 
εδωδης τεχαν τοῦ πότον ἀπέχηται ἕυτος δὲ αὐτοῦ θυμὸς ἀαἀσχημῶν ξξηπται ὁμοιος ἐστι 

νὴν εν μεόωι τῆς ϑαλασσηθ ὑπὸ τὸν τὴᾷ οργὴς δαίμονος ἀγομενηι. εἰπὲ μοι δια τι 

ἐλομενὴ ἢ γραφὴ τὸν Δίωυσὴ ἕπιιίνεσαι ἀφεῖσα πᾶντὰ τὰ ϑαυματα τὴν πραυτητα 

μονὴν ἐμνημονευσεν; οτι οὐκ εἰπὲν 0Τί Δωυσὴης εν δωδεκα πληγαῖς τὴν Αἄϊγυπτον 

ἐπαιδευσε καὶ εξηγάγεν αὐτὴς λᾶον βαρὺν καὶ οὐχ ξιπὲν } οτι Μίωυσης πρῶτος νομὸν 

παρὰ ϑεέου ελαβὲν καὶ γνῶσιν τῶν αιῶνῶων τῶν γενομξνων εδεξατο, οὐδὲ οτι οαβδωι 

τὴν ερυϑραν ϑαλασσαν εὄχισεν καὶ ξκ πεέτρὺς υδῶρ δξηγαγεὲ τῶι διψουντι λῶν αλλὰ 

εἰπὲν οτι μόνος διστηχει εμιπροῦσϑὲν ϑεον ἐν τὴν ἐθήμεωι τὸν Ισραηλ ἀφανίσαι ὅδλοντος 

χαὶ εδειτο εξιλειφϑηναι μετὰ τῶν ὑὸν τοῦ λαοὺ αὐτου" φιλανϑρωπιαν καὶ αδικιαν 

εϑηχεν ἐμπροσῆεν ϑέου λέγῶν ἀφες αὐτοῖς εἰ δὲ μη εξαλειψον μὲ εκ τῆς βιβλου σου 

ἣς ἔγραψας (οχοί. 81, 45), ταυτα ξιπὲν ὁ πρᾶῦ ὁ δὲ θεὸς μαλλον ξιλδέτο ἀφεινίι τοις 

ἡμαρτηκόσιν ἢ αδικειν εἰς Δίωυσην. πᾶρηκεν ἢ γροαρὴ τὸν εὐδοξον σιτιόμον τοῦ μαννα 

χαὶ ορνιϑας τῶν ορτυγυμητρῶν καὶ τῇ» νηστειῶν Μωυδη τῆς ανϑρώπινης φυσεῶς 

υψηλοτεραν καὶ τὸ σκηνῶμα αλληγορικῶς τυπουν τοὺς αἰῶναβ τοὺς τὲ γενομένους καὶ 

τοὺς εὐομενους καὶ τοῦτο μονον ἑπηννεσεν οτὶ "Μωυσῆς δὴ πραὺς παρὰ πάντας τοὺς 

«νϑρωπους (Ναπι, 12, 4). ὦ τοῦ μεγαλου ϑαυμᾶτορ τι πασῶν τὴν σοφιῶν Μίωυση 

Ϊ δυσι σημειοις περιεγραψε καὶ γὰρ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ καὶ τὸ ὀνομαὰ Μωνσὴ ὅὄνυυ σημείων 

εστι. καὶ “«Ἰαυιδ᾽ μνημονευῶν τὴν πραυτήτος ἀρεέτην λέγει μνησϑὴητι κυριε τοῦ “Ιαυιὰ 

χαὶ παδὴς τῆς πρᾶυτητος αὐτοῦ (ψ 181,1) παρεσιώπηδε τὸ ὁτι τὰ γοναᾶτα αὐτοῦ 

ησϑενησῶν ἀπὸ νηστει(ις καὶ ἢ σαρξ αὐτοῦ ηλλοιωϑὴ δι’ ελαιον (ᾧ 108,54) καὶ τὸ 

οτι ἡγρυπνησε χαὶ ἐγενηϑὴ ὥσει στρουυϑιον μοναξον δπὶ δώματι καὶ εἰπὲν μνησϑητι 

κτλ (ψ 181,1). χτωμεϑα καὶ ἡμεὶς ταυτὴν τὴν πραυτητα τοῦ ειποντοῖ μώϑετε απ᾿ ἔμου 

οτι πραὺς εἰμι καὶ ταπεινὸς τὴι καρδιαι (1. 11, 2.9) ἐνὰ διδαξην ἡμὰς οὔουφ αὐτὸν 

χαὶ ἀναπαυσηι ἐν βασιλείαι τοῦ ουράνυυ 
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θ06 . ἘΠΑΝΕΈΝΒΕΒΟ, 

ϑὶ ϑ'δαν δι ᾿ς ϑόσλος ὦ ἢ .δμἱ ἰἰα,λο ,κ9 αὐ μβααν οαθϑαῦ κα ο 

ὡς δὲ 5 Ἀν οὐ μπὶ θολὸς κω. ΘΟ. κε οἱοα. μὰς κοῦ εμϑα ῤ 
δ αι δἱ }} ..5.1» οἱαϑο ἡδιὉ Ῥτον ὼς. ΝΣ :-- ἰοῦ." “μ ῥμ .ὐο] 

183.) ΒΩ ἰβανμο γϑὶ μα μ9) γ9 οὐ δ κοὐ ομμοῦ οδὅμϑ αϑὶ 9. μ᾽ 915 
ϑνβδιον. οὗν οὶ μοο ΑΝ μοο εἰνςς ἐ γον ΒΑΞΕΙ 915 οι δοΐ ε5 οἱ Ιἡὐ .ὡὦ- 

δι οδδιαεθ . ϑομεθ (5 ᾿αλαᾶς,, [μμβϑον οὐ ἰοῖῶν θα ϑιλοΣ τον 

ἔξω: 95 δά θυ ἐροίδδο ϑ βϑοῶνν  ἰδϑωδο μα θγο καλὸ σοι» ἐξα Θ᾽ : λιάγο [βαϑον 

Μ᾿ κα } οομδόιϑος, οὐ κα Δ  ρραδς, ἰα.}6. .51||.ο μλο Ὅλο οὐδ ὥοὶο 

! ΟΣ ων, οἰδα ἄλϑοὺς. ἰγαν.. ! «οἱ . κα αϑὸ ἰοῦ! Ν, θαυ μ 5,45. ἕλος, 

«οὐ ἰομβὶ ᾿ορβὶ τς ουΐο .κτομὰ ἰδρ, ἢ οῶς ᾽ς, αόσο ἰδ λαθῦ οῦν. Ὡς 

μ Ικϑον . 151} ϑὐδϑὸ ἰξϑν ομοβαϑν μμϑίο, βαϑῦν οι [5 «} ἰοῦῶν ας ἰμωςθν 

1ϑαῖε λκρο! ον ἰοδν Οἰμο μμρ9}} ἰμϑῦὺ ομοβαϑϑ 3 .οδν.! μαλθϑο βαθ; ολαοα  ΄ϑο 

ἰδὸρν ΠΠ ξοο τἰβοῤδρας, ἰλαα.ο ὁ μιν αν οὐμα βαα ῥθ (δᾶ ϑΣ 

νϑιον ΘΝ δὺ οὶ ς δον καὶ ἰμοβοο ϑορ 15,5. 7 οὐ μιδυὶ εἰοῦδ ἰδϑι ὦΒ 

ἰατρῶν. οὐ μι . .5}|395 δαβιρο τ μββααθῦ χϑναὐἑ (ον ἰοιδαν ἰδααυ γραῦν ο τ νον [γα ἐδ. 

ὡς μας, μομϑ Ἀο ᾽ ὡ. “ως Ὁ) ιν ον, γ»αΐο .. θα υοὐα.5 

εἰαλξος, ορβομ ϑϑο μιμοῦ ββαα δᾶν  ϑδοΣ οἱ Ομαν5 ἔμοεθ Ἀ5. τς 
}ὴ ςκϑανομο ἰϑομβαδον «5,50. [κολμν ὡὰΘ ἰοομο. βαοῦῦ οὗϑ. (ϑοομ βαυῦ 5.5.5. .,53} 

18,57 οὔο. αν) ἐδι8}) θμϑὸ ϑϑὶ θοῦ κὐϑν ἢ φγομοοο ἕὰς ἰσοι ἰκλαλνξδο. βϑια ἡ .οϑὶ τϑιονοὶν 

«Ὁ ΜῈ οἰκανεο ὁ σιᾶο,, 5] . 9 ϑοδιροὶ ἱδδορν λούομαν [5 (ον οὐ. μκαϑο 

ἰμαο αἷς ϑ πομίξου οι κθοὸ ομϑα ον πομδαιΐ «ογακαιβν τθνς θα αορο 

.}ανγδ 1515 Ῥερο υβὸ βεοὸ Μὴ’ ἰαϑθοο  αϑδα -οϑϑο Ῥορϑὶ «αϑίν δ} τὸ 

: μονα μὲ ρος Μοι κροῦθ ἰμλυαλοῦ μὰ το γὰ. τλαλολοο οἷν, τΉΞυΟΣ 899) 

λυοῦ ὡς Ὡς  ὠοοῖ μϑ κδραυθα, μὲ οΐνι δ κ9 τ ῴφθοοοι υλαϑ ας, μ᾽ α,ϑϑοο 

δος 90. Μ| μι ΒῶδΣ, ἰοὰς, αὐὐμολος, [κκκὉ μὲ ἰμοὸ }! άορλνν υνθο μ5.9 

:οϑδο ἐοϑϑοῦθι» οοιοροὶ δὸ ὑννκθο.. Ομ 5}150 ὁ, λυίβο ΜΠ}. Δ μϑρι} θα ἰμϑου μοὶ υϑαα 

184" 7 μα ὡς βκοῦ οἱ δον. μγοθμν ἰβαδι» ἵμοῦ οὔνϑ νας οοο υϑά ΝΟΣ Ῥβο 0 

ἐκθας ἰ  οοδοὶ ἰδαιρο οδδν) βοῶν θοὰς ὡϑἷ ας «ὐὧλ.9. ρακί 
ΘΒ κυθμ κ5 οἱ τῶν ὰρ "γ ὡϑαϑασν τὐΐα θυ. ζραλοο 159 ἰϑέρο 

ἰσθμοῦ.» ὁ αι λαδὺ ὦ5 ϑβο θα ὡς, 15»β.}] .- μὲ δὼ» ὡς .9 

μϑας (αϑὶν οί σὸς ον δ μνϑΣ ἰγϑῦ. οὶ ἰοοίο ἢ. Ὁ» ὦ. 

Βὼρὸ ἡμμαδο ἰϑϑμῃ. ἰϑορλαν, μα γα. υὐοὴ μ3.. [Δ βοῦν ἐλ ὁ 0). υὐοΐιγ οι αλοι» δ φϑο 

(Θ᾿ [κϑον . οὐ Ννν το μὰ ἔμορ κ᾿ θοςς δ. ως μοὶ πο ον δ9 

τϑβωδνο λνοσ» οἷο. {9 ἰδαιυοῦ οναθο Βὶ βαλε μα () πᾶ ομ5 δὶ «() νι ρθο 
τῦϑῦ οϑὴ ἰυυοῦν ᾿ϑίο ἰδϑι ἰμὸ Λοὸςς, ἀϑροδϑονς, μον αῤιαοδαλαν. οοῇνϑ λον, 

ΘΑ, οἷς μὰς ὁ, μοδι; μὐοίδος, οἸανς μς δο ἰμυδβογ δὰ 9 ρὸν βοαδδ) μ"αα 

ἰδ λοο τορσσιν ἰδ ἄϑαοο οὐ μὺς ἱδαυκο ΝΣ ον γον μὸν 



ἘΠΑΘΗΠΙΒ ΡΟΝΤΙΟῦΒ, θ0Υ 

ψξ, ὥνητος ὧν μὴ πολυ ϑλιβου οτι ο πατὴρ ἡμῶν ὁ μακαρίοῖ κεκοιμήητοωι οτι 

ἡμξις πρὸς αὐτὸν ἀπερχυμεϑιε αὐτὸς δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐ μεταναστρεψει. τὸ δὲ ϑελημα 

μου περι παντὸς μοι ὑπάρχοντος τοῦξ᾽ εὐχὴν ξυχημαν ϑέῶν εἰς τὴν τῶν μονάχῶν 

ταξιν εἰσελϑων οτι μέτα τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μου οὐδὲν ἐμοι ἐπὶ τῆς }18 κατα- 

λειψῶ αλλὰ παντα ] δικαιοσυναις του κυρίου καταναλῶσω. κατὰ τὸ ρημα σοῦ καιρῶν 1853" 

οτε ἐμαρανϑὴ εν σὺι ἢ λυπὴ ἡμῖν γεγραφας ἐγὼ δὲ ἐν αὐτῶι ὧν τῶι πενᾶγει ταὺὑτὴν 

τὴν ἐπιστολὴν ἀπὴ! τημαι καὶ βιαξομαι ταῦτα γράφειν ἃ παρ᾽ πὉμῶν ἀπεδεξαμην, ὁ 

δὲ ϑέος ὁ παρκκαλων τοὺς ταπεινουᾷ ἡμᾶς παρεκάλεσε διδουρ ἡμῖν παρώχρῃημα γνῶσιν 

του τε ϑανατου καὶ τὴς ξώης, τοῦ σώματος ὁ ἐστιν ἡμῶν σκξυὸς καὶ τὴς λογικὴς 

ψυχὴς διὰ τι αἱ ψυχαι τῶι σωματι προσδεδενται. καὶ παλιν λυοντιιι κκαὶν δια τι ον μὲν 

αγγεῖοι καὶ δαιμονες εἰ τὸν ἡμῶν κοσμον ἔρχονται ἡμεῖς δὲ εἰς τους αὐτῶν κοσμονξ 

ον». οὐ γὰρ τοὺς ἀγγελους ὕϑεων μαλλὸν προσάπτειν ισχυομεν ουδὲ τους δαίμονας 

μαῖλον μιαναι ἐννοουμὲν (Ὁ), ὡς εἰς ἔκεινο τῆς γνωάεως μέγεθος οὐκ εξιχνουμένοι οὐδὲ 

εἰς ταύτην τὴν ἀγνώσιαν καταληγοντες" χαὶ πῶ οἱ παᾶτερεα ἡμῶν τῶν σωματῶν 

μονὸν εἰσιν, ὁ δε ϑξος πατὴρ τὴρ Ψυχὴβ ἔστι καὶ ὧδ ἢ νοῦσος τοῦ υἱοῦ τὸν πατερα 

ὥλιβει ουτῶς ἡ ἀακαταστασια τὴς 1 ψυχὴ! τὸν ὕϑεον καταλυπει. ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ νοση- 

λευοντος τὸν ἰατρὸν καλεὶ ὁ δὲ ϑέος τὸν τῶν ψυχῶν τἄτρὸν ουρανοϑεν εξεπεμψεν τινὰ 

ϑελγων τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κακιὰρ πρὸς ἀρετὴν καὶ αἀπ' ἀγνώσιας πρὸς εἐπιγνῶσιν 

ϑέου μεταγην" καὶ πῶς τοῖς μὲν ἀγγέλοις κατοικητήριον εὔωκε τὴν ανῷ ερουδαλὴμ 

καθὼς γέγραπται. πρυσεληλυθάατε Σιὼν ορεὶ καὶ πολει ὅξεου ξωντὸορ Ιερουσαλημ ἐπου- 

ρανιῶι καὶ μυριασιν ἀγγελῶν (ΗΘ Ὀν, 13,58), τοὺς δὲ δαίμονας πέδαις σκοτοὺυς κατα- 

δησας τῶι κατωτατωι τὴς γὴς παραδεδωκεν φυλαττεσϑαι ξι5 τὸ κατακριμῶ, ἡμαᾷ δὲ εν 

τουτῶι τῶι κούμωι, εϑηκχε τε καὶ σωμασιν" ξργαξομένοιρ συνεδησε καϑῶς γεγρᾶπται" ὁ 

ουραάνος τοῦ ουράνου τῶι πκυριῶι τὴν δὲ γὴν ἔδωχε τοῖς υἱοῖς τῶν ανϑρώπων (ψ 118, 5.) 

ἐνὰ ἐλεημοσυνὴν ποιουντὲς ἐλεηϑῶώμεν καὶ συγχληρόνομοι, τῶν ἀγγελῶν γενωμεϑαὰ μεϑ' 

ὧν πιστευῶ ὁτὶ ο μακαριος πατὴρ ἡμῶν εστιν᾽ ελξημῶν γὰρ ἣν, μαρτυρεθ δὲ Ι οὐ παρ᾽ 

αὐτου λάβοντες δικαιοσυνὰς καὶ ἐλαιον αὐτῶν ἀγορασαντεθ,. οὔτοι οἱ λόγοι ἀρχαᾶριου 

γνωσεας ἐπέτυχον μοι καιρῶι πενϑουρ τὴν δὲ λυπὴν μου εξεστησων. σὺ δὲ αγιε καλῶς 

πεποιηχας τον μακάριον ἐν τὴι ξῶηι ἀναπαυσᾶς κοιμώμενον δὲ αγιῶν ταφῶιν τιμησας 

οὐ ὁ πατὴρ ἡμῶν «βρααμ καὶ οὐ στον αὐτοῦ κοιμῶνται, καὶ ομολογησῶ εμπροῦϑεν 

του κυριου αὶ τῶν αγιν ἀγγελῶν οὐ ἀγόντὲς σὲ στησουσιν ἐμπροῦϑεν βημα κυριου 

του δωτήροᾷ ἡμῶν -Ὁ 

νη. οἰδὰ τι ἀπολειπὼ καὶ τὴν σωφροσυνὴν σοῦ, γμεττιε, θλιβὼ τὴν φιλιαν σου 

δια τῶν ἔμου ἐπαγγελιῶν εκκαίων" μακροϑυμήῆσον μοὶ δευμαι σου οτι ἕως αρτι (ἀκμὴν) 

οὐκ ἰσχυὼ του κούμου καταθαώρθειν, οιἰσϑα γὰρ ἀπαρχῆς οἱαν ἀγώγην ατιμὸν διηγαγον 

αλλ' ὁ κυριος ἔπεμψε τὸν ἀγγελον αὐτου καὶ ελυτρῶσε μὲ εκ χειρῶν Ηρωδου του 

βασιλέως καὶ εξ ὧν ] κατ᾿ ἐμου διελογιδαντο οἱ τουδαιοι. νυνὶ δὲ κειται μοι. μὴ κατα- 

λειπειν τὴν κελλὴν μου" περι γὰρ τὴς ϑεωρίας τῶν τὲ ὀντῶν καὶ τὴς ἀγιὰβ τριαδὸς 

ὁ ἀγὼν μου χαϑεστηκε καὶ μέγαν πολεμὸν ἑτάντιον ἡμῶν συνιστᾶσιν οἱ δαιμονες του 

ψιψνωσκειν ἡμὰς κωλύοντες ἡμέις δὲ επειγομεϑα μαϑειν. τοιγαροῦν φοβουμαι μηπόοτε 

μου τῶι κούμωι συμπλεχομένου ὁ ]Ιησους ὃν ἔμοι γηθασκηι (008. 18...) χαὶ πανηται 

μοι, στρατηγουμενὸος καὶ πάλιν δουλος γενώμαι τοῖς αλλοφυλοιφ. σφοδρα κατελυπησε 

μὸν τὴν διανοιαν τὸ τοῦ μαχαριου πατρὸβ μὸὺυ πενῦος ὅιοτι τὴν ϑεώριας καταστασιν 

ἄνευ εἰδους εἰκόνος τὸ αγιον πνευμα ὕξλει γενεσθϑαι τὲ καὶ τοῦ νοῦ» παντον ἔἐμπα- 

ϑὼν νοημάτων ἀπελευϑέρον εἰναι" ὥσπερ γὰρ οφϑαλμου αμβλυώττοντος οὐ δηλαυγὴς 

ῃ τῶν ορατῶν οψιᾷ ουτῶρ καὶ νους ἐμπαϑη εχῶν νοηματα τὰ πνευματικα οὐκ ἔννόει, 

χα, πρέπει αὐτοῦ 1 κατ᾽ ολιγὸν πρὸ παντα ἐπεχτεινεῦθιαι ὑνῶ ἔγη. δγγισαι πρὸς τὴν 

μιὰν αἰτίαν τὲ καὶ πατερὰὶ τῶν πνευματιρον δι᾽ ἀποχωρήσεως παντῶν τῶν ὁράτων τὴι 

καρδιαι ἀποκαλυπτόμενον. τὴς τῶν οντῶν ϑεωριας πολλὴ ἡ πάρα τοῖς ὁρῶσι διηγησις, 

τῆς δὲ αγιὰς τριαδος μιὰ ἕστιι! ἡ τὴς πέρι αὐτῆς γνωσεῶς εννοια Ὡβ δὴ ουσιωδους 

ουύης γνωσεῶς τὲ καὶ Ψοι παϑὼν γυμνῶι αποκαλυπτομενης. αλλ οὐ δυναται τὸ 
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008 ἵ. ἘΚΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

ὦ τὰν Βαιρὸ αβαλο ον ἢ δ ο μὰ ὸ ὠὰ ξρνν μοοῦνο τομδυὶ ἰδωδυὶ 

Βοοῦαν τἰδανςο αν Ν νιν ἰδ, κοῦ Ὡς 6. θα «ὐῤοὺ " θα ὁ μοι} ομοοῦὰ. 
μοῦ. οδαθον ἡ ὡς [καϑος ἰδομβὸ ἰοδαν ἰγοβν. εὐ οἷν. ἀϑροδϑονς ασαϑιν ὥσϑδο 

εἰΝδαὰ5 5} 0.’ Θοδαὶ βαλδι. μοὶ κϑ ψοὸς, [πιὰ ἐς : Ή5}||5ο σϑοὶ μέϑρο βα ὁ 

185 λαιο μοΐγΣ τ δ. ομαυς ᾿οο, ὩΣ Μμρυο μμο) οὐϑοϑια ἢ Νῶσοι «Ἱ! ᾿ϑοδαὶ 

ἰξϑροὸς, μοῦ φον. ἰδανβα, μὲ [μας ." ον ἰδ μα’ ὡχβ) ἰδΆϑ; [λα α.- 
Ἀβον μ05ν τομυθαθ ὁ ϑαθν τας Β κοῦ μας, οοἹ ὡραυμαο. ΝΟΥ͂Ν 
νοὶ "" οἱ νας "' μϑαα ὡ Ὧν. ἢ οἷὰ οἷν. ἰοο ύο. μθοϊο ἰξϑονρ ἤβοοαι, 
᾿ῦδαν,, κοΐ ἰΞνον οὐανς Νὴ τϑμας σον οἰακ ᾿ς ααδοδδον. μα θα 

ΘΙ πϑιοδἱ γ9 τρέμον κϑ. ἀα νοι ίο θομ οήανι, οοιομαα, βσμβο αϑο 
Ὡς νςς δϑὐ (μὸν οἰασ ᾿ς νας ὁ οΣ ὡς οἱοῖδν 5 ὑσοιγδν [μον πο 

ΜΠ άρραν μὲ ἰγαθοο υὰθΣ ρρβο ϑαλ μ τοὐν Μὲ. Π9 μγ ρρο ϑαδωροὶ 5 του 
ιβ5". μὲ ροῦν ὡς βϑαιομοους μὲ (Θ μλλο κϑ ον κροϑαάλλο., [μα χοἱ, ἰγοὶ κόμάλας τὸς, διαίθο 

18ς 

ΓΤ 

δ. ἰθ5ὲ Μ΄ ὦ μδϑαξο ἰανγο βοιανιςι, ᾿ϑαδὰν δθ ὡὐμοὴ ὧθ 6) των υϑϑο [γ9) --’θ]» 
λα μϑ κοῦ ως ὁ. δοΐ ἰρο ΩΣ ῥο ον δρυΐ ὥϑρϑ ᾿βϑαρμο μυἱ Ῥρμαῷ 
εἰϑου κοροθ ἢ" βοΣ μὰς ἰδῶ μὰν δ᾽ υορβὶ χὸ. ἰσορλαν. τι ἰοδν ρσο 
᾿ϑὲ μα κα... «ὦ μ ἰμαςς ἐδ «πϑα ῤ ον αθ Νλο νοἱ ἰων .αῦ ὡπιδαῦ μ᾽ 

Ῥφο οἰαλλανομβο αααα., || : λα ϑν (οἱ [Ξὸὰς ἰοῦ τῶν βοῦς, οὐλθυοι» οἱ ἑλος α οονν, 

ομοίδοδο ἕως κοῦ μος 5 ΠΝ Δ ολδναθο ϑὲ ὁμδυὶ ἰγοις, ἔρῳςθῶς, δ. ὠοοιοδον μὰς 

ἼΩΝΟΣ το β Ἀβομ ΟΣ ἰ5α  . ϑϑιλοῦδολο τον ἐμὼν ονοΐ ς ἐμοὶ φϑομλοὶν αν μο ῥὸ 
ΔΌΣ οὐ ἰθ οἱ ἰὩν 5, αν. ὉῬΡΟΔΣ ἕκας κου αχῶς ςοομϑο ᾧ . κβαϑ 
ἴθοι βροῦδδοὸ ὑμββϑνν ἰδοῦν ο ῥαδα Ὅλο, ἐμοὶ» Ῥῃο ον βρῶ ρον 
[53 ἰοοι δεῖν ς κύϑορ ἰγοὶ ῥο οἰδδιον κ᾿. ἰδάϑοβνβ ἰοοὶ ᾿οδιαλο ἰμδδιος ἰδϑν μας 
ἴοϑι 19. μοθδυθο θοὸν Νιδ» κΘὶ ον νου ψγ [κ5) ἰοϑο . [μα α.5.. 'ϑο αν 
ΝΆ .ς δὲ δ. μας φρδιθσο  κίϑιμο ἢ {ποὐδοθον ἑὰς [Ὁ «ἢ τομδο μν ΒΘ] 
αθο ον βϑι . ἰμοὐδιαθον παι 4ὶ οοὐ Κ᾿} οὐ ὼς ς, οαῦβ «0 ἰοοι δ λο ἃ. 6. .Ὁ 

δ ἰδμευορο ἰϑον ᾿ορλοΣ αἱ ᾿ς καἷν μο νοἱ «89. ομδα! Δα ακθγο ἐδδοιμοΣ 
ὅν μα λα α.θ κ5:5} οοὲ τβαλθο θα, ὐοΣ -οιαςὶ ἰοιδν θ᾽. ψίβϑο ἦν 
ἐδ ὑσοθο υν00) κδνυθιν οιλαλο μαδο ψθἘο, ᾿θΟ᾽ πϑυθοῦ  ΘΙμΘΣ [μα λλα,ομθν ς λα οθο 
κροῦθ ἰμβαλάθονς. . ὁμααοῦ ἰβαα ὧὸ ῥρα μϑ δα μοῦ ὡὸ λορθο.. [αν ορολο 

μοὶ μθ΄ αν» ασσ ας,. ᾿δ)ιθ : μβροϑιμθ οὴϑ' τ. ϑομὸ . δον ἰκκθοο 
Φ ΝΘο ταυτὸ -οου,δαθ μϑὸ βάρος κιλο αϑίο. βαδϑνς, οἱδι.5) μὲ αϑιϑῦ 
μὲ μὲν. μον κοΐ υϑοί «ον. ἰοοι οϑιν “αἴ οὐοὐ μοαϑ» υὐοὶ ὡς αὔο Ομ ΕΘ. 
δ μο ΟἰΝαῦροο μὰς ὦ μαννα ἰδ ὥραν, δ. οιροϊθο ομϑ μον «μοὶ 

ἈὩ ΩΝ Ἰβαρκϑ νομοῦ οϑι ἐκέυϑοΣ οἰδϑθο οὐ ὠοΐ οο) 5 (οὐδ αθοὶ 
βωω 54} τοι ἐθο Ὡ-ς ἰὼ οἰκο μὸ [16.5) κωΐ β΄ βοῶ 1} μδδ 1 . -ογαυνὶ 

1865. Ἀγ δι ομδοῖδον σὺν μῶν ἰὼ ομϑα ἐς θοὸν αθ πθϑο νοΐ ἈΠ. οἷο. [κοῦ κραδνς μϑιϑϑαν, 
Ἢ Ἰὸρ. οὐομ οἵ, Ἐπ. 47. 



ἘΠΑΘΕΙΌΒ ῬΡΟΝΤΙσῦΒ. θ09 

νοήτικον οραν (ἢ ξην) ἐὰν μὴ τρέχην εἰ ὑψὸος τουτου τοῦ ορους᾽ ρος γὰρ πνευμᾶτιπον 

εὔτι ἡ γνωσιξ τῆς ἀγιὰς τριαδὸς χαλεπὸν προσεγγιξειν" τουτοῦ ξαν καταξιῶϑηιν ο νους 

ἀποχῶρξι τῆς τῶν πραγμάτων μεριμνηρ. πρὸ τὸ ὁροβ τοῦτο ἀπήγαγον οὐ ἀγγέξλοι τον 

μακάριον λὼτ λξγοντεῷ εἰς τὸ ὁρος σωξου μὴ ποτὲ συμπαραλημφϑηιϊς (βοπ. 10, 11). 

οφελον εἰναι ὁ τοῦ χυρίοῦ ποτᾶμος Καὶ ηδεως εἰς τὴν κοσμου ϑαλασσαν ενεδῶχα 

ὥστε τὴν 1 πικροτητὰ τὴς τῶν ψυχῶν κακία γλυχιινειν" νυν δὲ νεφελη ανυδρος ξἰμὲ 18: 

ὑπὸ πνευμᾶτος εἰς τὴν ἐρῆμον διωκομένη. κινδυνος ἐστι τῶι μονάχῶι μὴ τελείων τῆς 

κελλης εξιεναι πριν τελειώσιν τῶν τὲ κατορθωματῶν καὶ τη ϑεωριας λαβεῖν. ἀγαϑον 

ην αὐτῶι εν ἀπαρχὴς τὸν τὲ ἀγῶνα οὐ μετηϊξι κί αὐτὸν εἰ τὸ ὅηριοις μάχεσθαι οὅ 

κατεγραψε. μνημόνευε τὴς γραφή" διηγησεῶς πῶς “μαληκ καὶ υτνον ἀνατολὴς τὸν 

Ιορδώνην περασαντες Ισραηλ ἐμαάχεσαντο ἐν γὴι τὴς ἐπαγγελιαὰς πατοιπουντι ὡς δὴ εν 

φοβωι ϑεου υκνησαντι. ἐγὼ δια χάριτος κυρίου αγωνιξομαι οὐ μονὸν ᾿νὰ τι ἀπρεπὲς 

μὴ πραττῶ αλλα καὶ μὴ τι καχὸν λογιξωμαι, ὁομολογῶ δὲ οτέ ἀλμην οὐκ εφιγμαὶι εἰς 

τελειοτητα ταυτὴς τῆς καταστασεῶς" ξπικρατῶ δὲ Ι ϑάαρρων καὶ πιόστευῶ καταληψεσϑαῖι τ8ς"} 

ὅτι τοῦτο μοι ἐπηγγειλὲν ο καλδσαρ μὲ ἀπὸ σχοτοὺς εἰς τὸ ἅγιον καὶ μακάριον φος Ἔ 

νϑ. “μὴ καταλυπεισθῶ τι, ἀδελφε Κεκροπιξ, οτε μπρῶν ἀπὸ ὅὺὺυ καϑιξομὲν" 

δυνασαι γὰρ κατα δικαιοσυνὴν τὲ καὶ φοβον ϑέου ξῶν μετὰ τῶν ἀγιῶν ἡμῶν πατερῶν 

εἰναι τὴν γὲ ϑεου γνῶσιν ον τυπῶν αλλ᾽΄ ἐμπαϑὼν νοηματῶν καταργουντῶν, ἔπει ὧρ 

καὶ ὁ μακάριος παυλὸος λέγεὶ οἱ πολλοὶ ἐν δόμεν ὃν Χ. (Βὕπι. 19,5) καὶ τοῦ πληϑους 

τῶν πιστευσαντῶν ἐν κυριῶν ἣν καρδια καὶ ψυχὴ μια (Δ οὐ. 4, 4.) ἐν αἀπαϑειαι͵ τὲ καὶ 

πιότει. ὅπερ γὰρ ὁ τοπὸξ των σωματῶν εὔτιν ουτῶς καὶ ἢ ἀρετῃ τῶν ἀσωμύτῶν" 

οὔτοι γὰρ τῶν αἀγιῶν λέγονται εἰναι εἰ ἐν ὧν μιὰ ἔστιν ἡ ἀρξτη (ΞΞ ἡ ἐναρετοῦ 

χαταστασιο). ἐμακαρισαθ δὲ τοὺς  μετ' μου κατοιχουντας᾽ ναι μακαριοι οὐ πρᾶξις! τ8:ῦς 

οἱ γὰρ μετ᾽ ἐμου κατοικουντεᾷ κύνες αἀνκιδεις λείχοντες τὸ αἰμὰ μου παύαν τὴν ἡμέραν" 

ἐννόει οτι λεγῶ. καὶ οτέ ἐμνημονευδὰς τὸν τὲ λαξαρον καὶ τὸν πλουσιον ὁτι ὁ μὲν 

λαξαρος ηυφρανϑη ἐν γνώσει ὁ δὲ πλουσιος εβασανισϑη ἐν φλογι τῆς αγνωσιας --- 

ἀπὸ τουτοῦυ γιγνώσκομεν τι ἣν οτεὲ οὐχ ἣν ἡ κακιὰ καὶ εῦται ὁτὲ οὐκ ξότωι, οὐ δὲ 

ἣν οτὲ οὐκ ἣν ἀρετὴ οὐδὲ ἔσται ὁτὲ οὐκ ξῦται" ἀνεξαλειπτὰ γὰρ τὰ δπερματα τὴς 

ἀρδτης᾽ πεισειὶ ὃὲ ὅὲ ὁ πλουσιος περι τῆς αὐτου κακιὰς βασανιξζομενὸορ καὶ οἰκτείρων 

τους αδελφους αὐτου, τὸ δὲ ελδεῦν ὅὄπερμα καλὸν τῆς ἀρετῆς. δακτυλὸς δὲ καὶ χασμα 

αλληγορικῶς λέγονται ἢ τὲ γνῶσις καὶ ἡ κακιᾶ (θ παρεᾶωκεν ἡμῖν τις ἀνὴρ εν τοι 

πνευματικοῖς δεδοκιμασμενος ἀκριβῶς “Ὁ 

ἕξ, εὐλογητὸς ϑέος ὁ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν 1. Χ. ος ηυλογησεν ἡμὰς Ϊ εν 1. Χ. τϑε" 

καὶ εστηριξεν ἡμὰς ἔν πίστει τοῦ Α΄. αὐτου σαλευϑεέντας καὶ αἀνωρϑῶσεν ἡμᾶς δια 

ϑανατου αὐτου πεσοντας καὶ ελυτρῶσεν ἡμᾶς δι τὴβ. πτωχείας παι ἐσῶδεν μα εκ 

χειρῶν καταδουλουντῶν πειψας ἀπ᾿ ουρᾶνου τὴς ἁγιότητος αὐτοῦ τὸν Χ. λυτρωτὴν 

ἡμῶν καὶ σωτηρα τῶν ψυχῶν, καὶ εδωκεν ἡμῖν ἐν αὐτῶι παρρησιαν οτι πασὰας τὰς 

δυναμεις ἡμῖν» αντικειμενι(ᾷ ἐνίκησε λέγων ϑαρῦειτε 6γῶ νδνιπηκα τὸν κοῦμον (ἅοἈ. 10,5) 

καὶ ξξεβαλεν ἡμῶν τὸν σάτανα δια τῶν ἀγιῶν αὐτοῦ ἐντολῶν καὶ ἀνεωϊξεν ἡμῖν τὴν 

ϑυραν ξωης καὶ ἐγνώρισεν ἥμιν τὴν οὗον τουτεῦστιν αὐτὸς ἣν ἢ οὗος καϑῶς φησι 

ἐγώ εἰμι ἡ οδος (1. 14,0), ἐν ἣν δη καὶ δ θ τρεχοντὲς γνῶσιν τῆς προσξυνήτης 

καὶ ἀγιαρ τριαδος ληψομεῖα. οτε δὴ οὐν ὁ ϑεὸος ἡμῶν ἀγαπὴ εὔτιν, αδελφοι μου, κατὰ 

τὸ ιωᾶννοῦυ ρημῶ, ὁ περιπατῶν εν ἀγάπηι οὐκ ὀργιξεται κατὰ τοῦ αδελφου, οὐ μὴνιει, 

οὐ φϑονει, οὐ φιλονεικει οὐδὲ ξηλοτυπει οτι ἐν τι τουτῶν ἡ ἀγάπη οὐχ ἀφιῆσι ] ποιξιν 1865“ 

Δνναπάϊαμεοι ἃ. Κι Θ06, ἃ, ὙΥΊμα, χὰ θδείνηοι, ΡΊΜ]οΙομ.-μίννοτ, ΚΙ. Ν. Ἐν Βαπὰ 18... ΤΊ 



010 . ΡΕΑΝΚΕΝΒΕΚΟ, 

οὐ ἰΙβαὼν. νοι οὐ τομλῦις αὐδαυνμλον Π᾿ ομδοὶν οι ρϑϑὶ Ἀ᾿ 'ὅϑο.. αι 

ετϑιοδοὶν ἱ μθοο 90, ψοὶν. ἰϑαυν ὁμκοος, ποιοῦν. υλθλαθὶ βὸ οἱ ᾧ μωρὸ 
δ ἣ9 ὦ. ας μϑ μὰς μοΣ ἰδ λα θ»). σοὶ ἰλούδιο ἰοὺ 

δ οον. ἰβαιῶς, οἷς κὸν Ὡς οὐδὲ. ββάλαϑου -οοριᾶν δος μόδϑοο ΠΙΨΕΞΟ Ἐν 

ἰ μαμπ οιξῳθιο κ5.9. κῶν βνο μα, ομάϑοδο μαϑοῦοο ἰδ. 9 414) 

ἰδωαβδι κῦ ἱ τοραθ ἊΣ. οἷος μμλοΣ ὃ λον. ὁμοῦ μὰ οὐ μὰς καρ .ἰοῶν 

᾿ϑόλὴ ομϑο ὥθν χοὸς ΘΙ ομο μο "ὶ ς αυἱ οἱ «3. οοὶ οο᾽ οἰ Θ βου οἱ .οοἹ 

βῶδοδς, δα 7 Θὸδο ας γος μαραδογο ΠΟ ΨΥ ῬΙΝῚ μοοΐν οὶ αἱ. ἢῤϑιρο 

Βα} ολΐ κὰν ρῶ Ἀο τρῶν ον ἐϑί δας, οἱ τρ ν9 Ἀν. ο3) δας. μὸ 

ν»οἱ οὐ ἰβϑαω «ϑιδὰν οομίο.. ἰοῦ, ᾿οὸς τον, ἰλαθιθβνϑιο (δῦναι, βοὴν κως, οιδβα οὶ 
Νο μωρο βοὸς οὐ οαϑλο , 'ὰ.5. μολϑ. μοὶ οιδϑο το “ΘΝ 9) 

ωαΣ ἢ μὰ ᾧ αἱ βαδϑος, βουνὸς, [6 μον μ μας, ἱ τα μοαν λϑοι 

“ίωνΝ, ἰβὺ υμκὴ ὦ τ αν ίδοις 5 βυμμοο λον δας, κασἘ 5 Ῥ᾿ο (Θο 5) 
᾽ν, οδιο μον πὰ δ [ακαα ! τϑϑο ὅσο ϑϑονς, ||ο οὐ ὦ- 

τϑό ον ἰομϑὶ αϑοι ϑϑωδυ γο μάβοςς ἰδρϑὶ Μὲ ἰθβ}} δδακϑο καθὸ μαϑῃιο Ἀϑὶ «".υβαα 

ἰοὰς εἶμᾶς ῥολν μϑὸνα, μϑο υἶρνροῦ βαιὸν ἰδδαγ ϑλρθο, οἰλκκαλο [315 οβο 
τβμϑαα ὁ Ναν ἰκυοῦ βαιδν, ἰοῦ. μλαιῦ ἔμ κθο ἑγαν Βοραν νυ ὁ οας 
μμαῦν μου «οἱ; οο᾽ οὐθον ᾿ς ΝΑῸΣ ξὰς 90... «ϑολαχοῖ, Ἀλλαολο βονδδ ιμθ Σ. ὧο 

ἕκῳς ομδνοϑου. προΣθ ἰλλκαθοῦ οἱαλοο ὁ ὥρα θοὸς βδοοο 9) οο) ἐο «9 
ΔαΝ νιν ὅταν ἰλαιλα οι Ἀϑοςς ᾿ϑουο οοο; βάσιν τἰδυυοῦ οἱ δι ς, βμβάλαϑο) 

ἰιαϑ; βοᾶοο ϑοῦλνοῦ λας μθ μιομο μας ᾷς ἰλαλλα,ο οἰδιαρο 
μῶῷ κα ἰμν ὰρὸ ἰμοὸ οὐνγ ἰδανβο δ ρος, μὰς Μβοο . ἰδάδαςς 

τ8ο «Ὁ μοὶ να ἐν δῶ «οἱ ἌΝ ΟΣ οὐ τ ὼΔς, ομασμο ὅθ ΨΥ 

Δα το 5 ο ἰδαδον [αν οο ἐμὴν ἔξϑορ μϑοὺς ἰοβν" μονα ἰρα. ἰοοι., φὐδαῦο 

ἰδάϑος οἱ μὰ πῶλος ὑμῶν ἴοον Μὲ «μαϑν ἰμοιλυϑαν, βαλιο ΒΗ μαι 
ῶδθο κα δα5 εἰδῶ. ἰδάϑος, γαλῦνσι κω σα « μμὼ οἱ μμωαακ ἰΝυλοαῦ 

«ὐ μδδασι, δα ρκο μξα,γοὶ ἰϑομ μ». «τ. ΜῈ Ρμοο ᾧ. θνϑ οθοὶ τοϑοδιροθοΣ 
να οϑλο οιυοςς ὡϑὶν ὠογααυς.. οἱ (Ὡς μοὶ οκυὐο!! ὦ’. μὰ "5 μος 
δύθοι [οι γος. σοι οίο μος σοι ςκϑ9.. [Δαϑ.5..}. οι δον! Ὁ μο ὡο (αϑὸν, [5 ἠ30) 

᾿ δωθοι ἰρμοο Νὰ. νοι; ϑιροο δοο ἰομεο ὠὐοδαιοοὸ Νὰθο μιολοὶ ὐοδιοαίο 

κτὸ ἰοίδο ομδοξ μς ἰδαλο υγορὶς αὶ ἰξονιλιθον,, ον ὡ ἔμυον δὶ μων ὐσλον, δυο 
λαθὼν λα,ονῦ μμοΐδοο « Βὼὼ Ομὲκκς Μὲ δας ἴθ μ μβαδν οὐ ἰἰαθῦο . δα δον 

το ωοΣ μὴ ἜΡΞΟΝο ᾿ϑος ῥα ὁ δὲ μοὸ (μὸ μ᾿ δυΐν οον «ἰϑοὺ ὧο μθοι; 

ἐπ τοοῦδδο ϑεϑο. κοὐ (μον βοῦν οὐ τς ΟΝ οἱ κῶνοι οἷν. ϑομ 

ὙΝὐδ 15 ῥα δο οἱ τβριαος (ϑ6 9. δο μκθ ὑχοδναὶ βανον γοιῃ! . ἀανον βο οον [ιϑοι 
Δ ἰ μον μὸ νοὶ τϑϑῦ (μὸν οτδας οὐ Ἀν θοιαν ὦ ως σοῖς, ἰγέβϑαν, ἰμοο 
ξολνςς οἱ μα. 0) ἰδες ἐϑοῖ δε "κοι νον δάσο. Ἰροαςς Ὡς Βορν οτος 

β 



καλαπιῦβ ῬΟΝΤΙΟῦΒ. 6011 

τον χτησαμενον αὐτὴν, αλλὰ κατὰ τοῦ μακάριον παυλὸν (Εὕπι. 12, 15) χαίρει μετὰ τῶν 

χαιροντῶν --- εὔτι δὲ τουτὸ σημεῖον τοῦ ἀφϑόνου --- κῶν κλαιει μετὰ τῶν κλαιοντῶον 

δ στι δὲ τοῦτο ἐλέους πὑποδειγμα᾽ ἑκάτερα δὲ ταυτὰ τὴν ἀγιαν ἀγαπὴν παριστησιν. 

ει δὲ συμφερει δηλαυγῶς εἐχϑειναι τὴν φυσιν τὴβ ἀγώπης ουτῶς νομιξῶ, οτι εὔτιν ἢ 

ἀγαπὴ ἄρετι λογικὴς ΨψυχηΒ ὃι ἀποχὴς παντῶν τῶν φϑαρτῶν ἐπιϑυμητῶν τελουμενὴ 

χαὶ χατορϑουσα τοὺς Δ. μαϑητας᾽ οὐτὸς γὰρ Χξχτηται τὴν πγαπὴν ὁ εδεσματος καὶ 

χτημάτων καὶ κενοδοξιαθ κατάφθονει καὶ μέτὰ τοῦτοῦ καὶ τὴν αὐτοῦ σάρκα ἀπαρνειται 

δι ἀγαπὴν τὴς ϑέεου γνωσεῶς. πῶς γὰ9 τι μακροϑυμηδσει προβ τὸν ραπιξοντα ἔπι τὴν 

σιαγονα αὐτου εἰ τὴν κενοδοξίαν ἢ τῇ» αὐτοῦ σαρκα (σωμι φιλεῖ, ἡ πῶ οὧὅ δια 

πολέμου δικασεταιν τῶι [ αὐτον χρημᾶτα αφελοντι ὁ παϑεσιν εὔεόματος καὶ χτημαᾶτος τϑο 

χατεχομένος; τοιγάρου» γέγραπται μὴ ἀγαπᾶτε τον χοσμον μηδὲ τὰ ἐν τῶι κοσιιῶ! 

( 701. 2,5») τνὰ μὴ στασιάξοντες περι τουτῶν καὶ δικαξομενοι μολυνθϑητε᾽ ἢ γὰρ 

φιλιὰ του κούμου εχϑρὰ ἔστι τῶι ϑεωι (780. 4, 4). καὶ εἰ ὁ ϑέος. ἡμῶν ἀγάπῃ εῦτι, 

καϑῶς γεέγράπται, ἢ φιλιὰ τουτοῦ τοῦ χοσμου ἐχϑρα δὴ εὖτι τὴς ἀγιάβ ἀγαπηρ᾽ ὃὉ 

γαρ εὅτι κτασϑαι ἀγάπὴν τὸν πκοῦμον μὴ μισουντα ουδε μισει» τὸν» κοσμὺν ξὺν μῖ] 

τὰ παϑϑὴ ἀποϑωμεϑαὰ ἐν οἵα υφισταται ὁ παλαιὸς ἡμῶν ανϑρῶπος ἐν ἀπατὴς ἐπιθυμίαι 

διαφϑειρομενος, 

ξα. γεννήματα τὴ ἀγάπης μαλλον ἡμὰς προσηλξι ξητειν παρ' ὑμῶν ὡὨ δὲ ἀπα- 

ϑειὰς τὴν ϑειαν ἀγαπὴν κεχτημενῶν, ξπξὺ οὐδὲ οἱ πυἱοι τοῖς πατρασι ἀποθϑησαυριξουσιν 

αλλ᾽ οἱ πατερες ] υἱοιφ. ὡς δὴ οντεα πατερεξ υμξιᾷ μιμεισθϑε τὸν πιτεριι Χριστὸν καὶ τϑ6 α 

τροδρετε ἡμᾶς πρὸς καιρὸν αῤτοιβ κριϑὼν διὰ διδαχὴ κατορϑωσεῶς τῶν εϑισμῶν, 

πρὸς τὴν ἡμῶν ιδιοτητα κατακυπτεσϑε ξῶβ ἀποβαλόντες ἡμῶν τοὺς ϑηριώδειρ δϑε- 

σμους του πνευματικοῦ αρτου τοῦ εξ ουρᾶνου κατάβαντος χαὶ πασαξ τὸρ λογιχας 

φύσεις χατώ τήβ αὐτῶν χαταστασεως μέτρον τρεροντὸς χαταξιωϑῶμεν᾽ 0 γὼρ καταβὰς 

ἀυτος ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς 'νὰ πληρῶσηι, τῷ πᾶντὰ (Εριι. 4, το) καὶ εὐ πληροῖ τὰ πάντα 

πῶώντες εκ τοῦ πληρώματος ἄυτου λαμβανωμεν" πληρῶμα δὲ Δ΄. εστι πνευματικὴ γνῶσις 

τῶν αἰωνῶν τῶν τὲ γεγονοτῶν καὶ τῶν μελλοντῶν μετὰ αληϑινὴς τὴβ. αγιας τριαδὸς 

πιστεως" τέλειος δὲ πιστις ἡτατιι δι’ ἀποχῆς πασῶν τῶν νυηόεων τῶν σωματικῶν 

πραγματῶν, αποκαλυπτεται ὃὲ τῶι νον ἢ γιὰ τριῶς δὼν τὰ τὲ παϑὴ ἐκδυσηται καὶ 

τὸν παλίίον ανϑρῶπον δι᾽ επιϑυμίων ἀπατὴς διεφϑαρμενον᾽ οὗτος δε} ἐὼν δυντρι- χβοὺῇ 

βηται γινετῶιν ολοχαυτῶμῶ ϑεῶι δι᾿ αναστρυφὴς ορϑης καὶ αληϑινὴς πιότεῶς δ 

ξβ. ἡ βασιλειὰ τοῦ οὐυφθᾶνου οὐ χρηΐϊξει τοῦ λογιστικοῦ τὴρ Ψυχὴβ αλλὰ του 

ορατικὴν εἰναι αὐτὴν τοῦ μὲν λογιστικοῦ καὶ ταῖς μεμολυσμέναις ψυχαιβ ηυρημένου 

του δὲ ορατικῦυ μόναις ταιρ καϑαραις. ἐν πασαιξ οὐν αἰτιαις δυντυχουδαιβ γραψον 

ἥμιν καὶ προσεύχου ἐν μὴ γενωμεϑα ἐδιῶται ἐν τὴι γνώσει, τὸ δὲ λογιστικὸν ξξου- 

δενώσον οτι οὐδὲν εἰς τὴν οὔον ἡμῶν χρηδιμέξυει. εἰπὲν γὰρ ὁ χυρίορ ἡμῶν" δευτε οἱ 

εὐλογημένοι τοῦ πατρὺξ μὸν κληρονομήσατε τὴ» ἡτοιμασμένην υμιν βαδιλειαν κτλ 

(Μύ, 36, 8ι-- 80). οραι οτὶ ἐν οὐδενι τουτῶν τὸ λογιστικον ἐμηνυσε᾽ ὁ γαρ λογοὸβ  ἀγγελος ι81" Ὁ 

τῶν νοημάτων ἡ δὲ βασιλειαὰ τοῦ ουρανου οὐχ ἐν λογῶν αλλ' ἐν δυνάμει εατηκχεν, 

δυναμιρ δὲ λέγεται ψυχῆς καϑαροτὴς δὲ αγαπὴς γιγνομενη. ἣν καὶ ὅυ διὰ κυριοῦυ 

κεχτησαν απ ἀρχῆς Καὶ δια γραμματῶν πνευματικὰ ἡμῖν δεδωκας γεννημᾶτα. τοιαῦτα 

γὰρ ἡμῖν γεγραφας οἱαᾶ σοι ἢ του κυρίου αἀγῶώπῇ υπεϑετο. πλὴν ϑαυμαξῶ εἰ 

οὐτῶς ἔχει τὰ καϑ' ἡμῶρ᾽ προῦεχξ μ1) ποτὲ ξυρεϑηις ξητων ἀπὸ ἀκανϑῶν σταφυλας 

καὶ απὸ τριβολὼν συκὰ καὶ ονομαξῶν λαμπαδὰ τον φῶτὸος ἀπεστερημενον, προοσευχου 

δὲ ὑπερ ἡμῶν ινὰ ὁ κυριυς ἡμᾶξ χαταρτισηι καθὼς σὺ ἡμὰς οἰει" ἀχμην γὰρ τοιοῦτοι 

οὐκ υπαρχομὲν Ὑ 

11} 



612 γ. ἘΒΑΝΚΕΧΒΒΗΒ, 

αν» ὁμοδμο δ ῥλο ἰγμ δο κουυῦ» οδυΐν ἔωμο Ἱαλαλοδσν μον ἤκῳ τ μβῶλο κοδων 
187} πο ψθ δοοὶ λοδιδλο ρος ρὸν ἰδιϑονιλιοο μὰς ΑΞ. δον κα μϑϑο 

Ἂς ἢ9) "19 σοὶ» ἐο 5 ἰϑοὶ 0 οὐδὴ τραδς μὸν βμβραθ οομ δα οομαλθῖ ζοῦν γον οἱ 
ὐϑοο ροκοΣ γθοὸ. ρῆλοο ον ὁ ἰδο ΝΟ μϑο μο υϑομιῦν, τλλου [κὰδ Μὲ τιθομθ 

ὙΚΈΛΣ ὉΘΡῸΣ Ἐ5.5. «θῦ9) γθὸ υχϑϑααο δόλον να γροὸ σιυδμοο κμν στῦϑϑο γϑὸ 
ΠῚ ν᾽ μοὶ «αὐσι" ὡϑὸδς ,50 ταῦ ομεϑ φ50 εμας δοο 3 εϑομαθυ») ομ5 

οἱ μ᾽ τὰ δοῦν ἰϑΝο τὸ κσαδὲὺ οἱ οἷον ϑρπ μα ωῖναλο γ5 οὶ 

ἰαμθο ϑομλο κυφ 5 κδοὶ ας ὅ᾽ μβαα ϑοιβαὺ ἰμυδδο βϑήοϑιο ΝᾺ. οἱ δ 
Θϑ ὉΣ ἰσον μϑς, μὲ ϑϑωο .ἐμὶ [καὰς πως ϑθυ. ομβ, ΝδῸΣ Μἴναοο οὔ 

λϑμα δ. «μον αϑ ϑν}ν αϑὶ ὰϑϑλο ὥσιοςς, ὕαροΣ μῤα διοὦῦ μϑνν λοδιῤεο ἰϑθ σρῦ 

187} λα οὴ δὶ [15} δον. οόμθ κάλαθαν Μλῦγο καΐαθηο : ἰθνακαϑῦ βασηο ἐμῷ οο μῆγαϑ.} 

μοὶ ἰδ Καθ Ομ δαθλον μοὶ. κϑοθδδο κῶν σὸς. θαυ ιϑομϑο τ 9 Δ. 
ο᾽ ὦ] ἄμ ὧο ῥθ μοὶ. ὥϑιϑοῦ θ0᾽ ῥο ἰδ) Κλ αυ ἔιμο Ὁ ὥλϑλο {17 [ι.{. .9}} ο ΙΗ 

νεϑως οὐὐ Ναὶ ἰοσθοσ Ομ οἱ μιο .ϑϑαδὺ ομήγαϑ. ὲ οὐ }} 0 λαα ὸ ἢ 

γι} ϑμβιϑομὸς, γα Μογ βο οἱγ ᾿αϑθο οὐδὸς μοῦνϑ οὗν οι ὡδὶ δος  [καλαθ κὔλ οὶ 
διίμδ, ον ομϑ . [ϑ᾽ ονϑϑιαϑο) ἰϊς οροὸ ὁ δον Μ}ὲ μβλθον οἷν οἰΝϑριαϑο οἷν 
ἐμέ μος οιμβυ, ὁο δρυΐ» [κοΐ ωυυλο,. ορϑοϑμν ϑιαο ἰδϑδαων ὼς, βόμβιλο 

ι8η μα α ὡς ξλο : καλοῦν ἰδωυρω ἰΝϑνν λϑμα κα. βοαλξμοο [ἰαυγο μαρὸ [ϑ ο 

ἰδϑδο ορϑῦ σὺ βοαϑ δ 5. οἱ Π᾿ εοοῦνο νος Ὅννου "ὶ Θυοῦ οὐ οἱ. οιξθνυν 
Κρ αλοΣ εἸοαο [κ5 19 ἐροὶ δι οἱ ς ϑϑλο μ0} κιαθϑαθοο : καλοί αι ἰκαιοἱ υοὐο 
«ΟἹ οἰοο μι μαθοος οιρβαυ, θ᾽ ϑνυδς 0} ἰμμα κων ὡὐ μ εἰαδλο μϑὰς 
ον σις, οὐ θα ἐς. οδν ἱδϑΝ 9 ὩΞ, τοῦλϑ νοι δα μϑ ΒΟ) 

Δ δος τἰοιῖν ὡὸ δ κοῦ; Ὡς ὡὧδοοἱ οἱοῖν φῦ» οοο μὲ ϑινόδ ἤμα5) 
ἐλαία, μο μοι οβαν δ λοο ἰοιδν οο, :ιϑομοιϑος, κοῖς 5 οαεθρ υϑλρδδ ϑομεβ5. 

188.“ ϑμυοο ΘΙΚ5 μθὸ ΟΣ οὐ ᾿οιδδασυο οὔ καθ ἰδϑδ 5 νοΐ Κκολὶν οῶνιον τἰδυεϑὶ 

ἰοῦ «ϑον αν.» ορϑαλλο ἴσθι {9 εἰϑολοδιν οὐϑο μὲ ἀϑρολυο ας ω} ἀροςϑὶ 

ἐμοῦ Μεϊγ μῶς μοὶ . οδδαϑιλθθ οϑναντν «οἱ ΜΠ} .γαινςν ἰδρϑ τῷ ρας 5 ἰϑἱ 

δ των δα; ἰλϑρο ἰροΐγ βϑαϑαϑο βώλισ : οιεθοα καθ ΘΟ] ἱκςς 59. : ἰδ Νι 5 
ποθ ΩΣ, ολϑιπο οοΐπ δ νο,, ἰδογαϑ μων οὐ μιϑον. ᾿ϑϑοδοῦ ἰμϑὶ 
Νϑοςο :βκϑο ἐμ βκαδαδ κϑοὶν ὡς μοὶ! ἰο. ορβο οὐ οι ΠΟΎΡΕΥ ἊΣ. ὡς μὸ 

εἰμοίν ἰοῦδδν βοῦν. ομδδαα, Ὁ κδ ΟΣ μυοΐο ἰξ5 Νϑορῶ οὐ ὧδοι θαδο 

ἈΞ. 5 ἰμεγοὶ μρο μύλον ο  ὐδλαιδὶ μέλον ομάβαο ἅν ραϑ μοῦ ομάθαυΣ 

1889} ἰοἴδαν βυσμα μὲ οἷν. οἰξμθιϑασν ἐμοὶ ἐξ οοῦ . μυοῦ δὰ λϑοο . ἐξ Μίμυο [κλϑα, ἴοι. θα 
᾿υοΣ ἰδδβαϑο ϑὶ ἴον οἰθδν) λϑὺϑ μοὶ μμοὶ λοις 0.5. κο ἰοῦ Μὲ (αθϑο 
εἰοβδὰν βυοὐο ἐμ5 Ὁ απο. «ἰοδν ἰδδαδῦο βὼὺ. ἰοῖδαν ΚΘ )ο ἐμὶν δύο. ἰοῦ 

ἰμμαθ ϑόμθον οἰονδν δ. κριοῦ τον κεν ς δεθ μϑ βθοὶ οὐλο ἰδιαβα αι, ὡο ἔγοιο 
: αι σομρθνο «ϑϑιλονοῦ δ ῥοῦ οὐ ὠϑοΐ οἰλλαα μϑ ϑομθοο, ομθο ρα ραϑλθο 

ς-εεσασπ 
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παλιν του αγιου ευαγριου ἐπιστολὴ πρὸς μελανίαν. 

οιἱδὲ ἡ χρηστότης σου χυριε οτι οἱ μακρὰν αλληλῶν οντες δια διαστημα διορίξον 
ο ἀπὸ πολλῶν καὶ ποικιλὼν αἰτιῶν εξιωϑὲ γενέσθαι οταν } ϑελωσιν γιγνωσχειν ἡ 181"} 
γνωριξειν τὴν αὐτῶν προιιρεσιν καὶ τὰ κρυπτὰ αὐτῶν μυστηρια αλληλοις αὶ οὐ προ- 
σηκει παντὰ τινὰ αισθϑεσῦαι αλλὰ νοχῷ τοῖς αὐτὰ κατέχουσι συγγενεῖς, διὰ γραμματῶν 
τουτὸ ποιουντες οἱ μακρῶν ἔγγυς εἰσι καὶ κεχωρισμενοι ὁρῶσι τὲ καὶ ορῶνται χαὶ 
σιωπῶντες λεγουδι χν ακουουσι καὶ κοιμώμενοι εἰ τυχοι γρηγορουσιν ὧδ δῃ τῇ 

αὐτῶν προσιρεσεῶς ξργῶι ἀπαρτιξομένης καὶ νοσηλευοντες υγιαινουσι καὶ κωδήμενοι 
τρέχουσι λεγὼῶ δὲ καὶ ἀποϑάνοντες αν ξωσιν οτι οὐ τὰ ἐνεστῶτα μόνον τὰ γράμματα 
οἵας τε εὅτι μηνυσαι αλλὰ παὶ τὰ τὲ παρελϑοντα καὶ τὰ μελλοντα" χαὶ ἐνταυθαὰ φαι- 
γεται ἡ τῶν αἰσϑησεῶν συμφωνὴσις ὁπὼξ μιὰ ἐχαστὴ αὐτῶν τὴν αὐτῆς δυναμιν ἀπο- 
δειχνυσι τὲ καὶ τὸν τῆς ἑταιρας τόπο, ἔχπλήροι, ὁτέ ἀντὶ τὴς γλωδσῆς ἡ χεὶρ Καὶ 
αντὶ τοῦ ὥτος ὁ οῳφϑαῖμος ἀντι δὲ τὴς καρδιας γὴς ὁ χαρτὴς δι᾽ ολχῶν τῶν στιχῶν 
τας προαιρέσει ἐν αὐτὴι εσπαρμενας (7) ὑποδεχομενος, μετὰ τῶν λοιπῶν | αντιληψεῶν τ8γ" 
πολλῶν καὶ πολυειδων, διωκρισεῶν τε καὶ δυναμεῶν αὶ διδξιεναι νυν οὐ καιρος, καὶ 
εν τουτοῖς μὲν ξευφραινεται ὁ τὰ γραμματὰ διδαχϑεις λεγῶ δὲ οτι χαὶ ὁ ἀπειρὼς 
ἔχῶν ὠςφρξλειτῶι ὁποῦ ὧν ἀναγκὴ ὑπὸ του διδαχϑέντος" ουτὸς μὲν ἀπὸ οὐψεῶς χερδαινει 
εκεινος δὲ ἀπ ἀκοὴης. ἢ δὲ ἀχοὴφ ὠφέλει οὐ μεγαλὴ καὶ βεβαιὰ ὡς τὴς οψεῶς " συ 
γὰρ εν τοιαυταῖς διακρισεσιν εἰ δεδοκιμαόμενος. τις δὲ ἱκανὸς προσηκοντῶς δοξαξειν 
τον δοτην τουτοῦ τοῦ ὄδοματοῦ Ο ἀπὲρ τὸ πληϑὸς τῶν αὐτου χαρισματῶν μεγὰ νομιξῶ 
περισσοντῶς τῆς τὲ σοφίας του δοντος καὶ τῆς αγαπης τόχυος δηλωώτικον. εὔοξε δὴ 
ὁτι ὁ τοῦ εταιῖρου μασραν ἀπεχὼν ὅνα χειρὸς καὶ δαχτυλου καὶ καλάμου καὶ μελανὸς 
καὶ χαρτου μετὰ τῶν λοιπῶν ἐπιτηδευματῶν τὴς του εταιρου προχιρεύεως εἐπαισϑιι- 18} 

νεται ὁ δὲ ἐγγυς παντῶν τουτῶν οὐ χρηιξει αλλ' ἡ στοματὸς δι᾽ οὐ ὁ τε λόγος καὶ 
τὸ πνευμὰ ὁμὸυν ὑπουργουμένον πὉπουργει τῶι τὲ τι καὶ τὴι καρδίαι, ἢ χειρὸς καὶ 
δακτυλοῦ μονὸν τῶι τὲ οφϑαλμῶι καὶ τὴι καρδιαι πυπηρετουντος, ορὰ οτι ἀναπαυδις 
βεβαια τῶι τοῦ εταιρου μαχρὰν οντιὶ δ οψεῶς γινεται τῶι δὲ ἐγγὺς δι’ ἀκοης. τὰ δὲ 
δια γραμματῶν παντίς τυπὸς εὖτι τῶν αληϑειαι πρὸς τοῖς ἀπὸ ϑέου μακρὰν κατεργα- 
ξομενῶν" οἱ γὰρ μακρὰν ἀπὸ ϑέου δια τὰ εργὰ αὐτῶν τὰ μυσᾶαρα ἀναμεσον αὑτῶν τε 
χαὶ τοῦ κτιστου χωρισαντα ... αὐτὸς ὁ ϑεὸος δια τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐμορφῶσε (Ὁ) 
μεσιτευοντὰα τὰ κτιόματα ὡς γράμματα δια δυνάμεως αὐτοῦ χαὶ σοφιας, ] του δὴ υἱοῦ (αρμα 
αὐτου καὶ του πνευματος, συνεστῶτα καὶ ἐμηχανήσατο ἱνὰ αἰσϑανομενοι τὴι αὐτοῦ 
προς αὐτοὺς ἀγάπηιϊι προσαγώνται καὶ οὐ μόνον τὴς θέου πατρὺξ πρὸς αὐτους ἀγαπῇς 
δια τῶν χτισματων αἰσϑανώνται αλλὰ καὶ τῆς τε δυνάμεως αὐτου καὶ σοφιας᾽ ὠσπερ 
γὰρ ὁ τὰ γραμματὰα αἀναγιγνωσκῶν διὰ τοῦ αὐτῶν χαλλοὺυς τῆς τε δυναμεῶς καὶ 
ἐπιστημὴς τῆς χειρὸς καὶ του δαχτυλου αὐτὰ διαγραψαντῶν αἰσϑανεται μετα τῆς τοῦ 
συγγράψαντος προαιρέσεως ουτῶρ ὺ εις τὰ κτισματὰ ἀποβλεπῶν γνωστικώτερον τὴς τὲ 
χειρὸς καὶ τοῦ δακτυλον τοῦ κτίσαντος ἐπαιόσϑανεται μετα τῆς αὐτοῦ προαιρεδεῶς 
τουτέστι τὴς ἀγαπὴς αὐτου. εἰ δὲ λεγειῖις μοι πῶς ἐνδέχεται χειραὰ χαὶ δαχτυλὸον εν 
τυπίιοι δυναμξῶς κοι σοιρι τουτέστιν υἱὸν χίρ πνεξυματος κεισϑαι αἀκουξ τὸ αγιὸν 

πνευμα λέγον δέξια κυρίου εἐποιησεν δυναμιν δεξια κυρίου υψῶσεν μὲ (ψ 117 161. 
καὶ ἡ δεξια σου κυριε ἐνδοξος δυνάμει (Ὁ) χτλ' δου δεξια καὶ δυναμις οὔτορ, [περὶ χεδ5 
δὲ τὸν πνευμᾶτος αὐτὸ ὁ υἱὸς ἐν τῶι ευσγγελιῶι λεγει εἰ δὲ ἐν πνευμάτι ϑέου 
ἐκβαλλὼ τὰ δαιμονία (ΝΠ0. 13. .8) ἐν δὲ ἐτέρῶι ευαγγελιίων λέγει εν δακτυλῶι ϑέου, 
ιδου δακτυλὸς καὶ σοίριε τὸ ϑέου πνευμα. καὶ εὗοξεν οτι χεὶρ καὶ δακτυλὸος ϑέου 
δυναμιὶς καὶ σοφιὰ ϑξου, τουτέστιν υἱὸς καὶ πνευμὰ ϑέου: πασα δὲ ἡ επιτηδευσις 
(διακονιὰ) αὐτῇ ἢ δια χτισεῶν γινεται πρὸς τοὺς ἀπὸ ϑδου μακρὰν ὧν οἱ μὲν δι' 
οψεῶς αὐτῶν ευφραινόνται, οἱ δὲ δι᾽ ἀχοης᾽ οἱ δὲ δια τὴν αὐτῶν καθαρότητα τὲ καὶ 



614 . ΕΠΑΝΚΕΝΒΈΠΕ, 

ας φομρΐθν εἰδη κομδυ ἰδϑδο Ἂς μοοο ἢ .ἰοιδν λον κϑοξο 

519 ἐμ ὼθ οἱ :ωοῦο ἰδϑου μοῦ Ἡ}} εἰϑομοιϑ: οἰδαῦλλϑο οὐδαζοο θα 5 

188) οιδϑθο ἰδ δθο θ : δαϑοΣ ον» μὰς μμοὶ οἰδὴϑ ο Ῥφθου ἰλαυδ. μὸ Ι}ν : μιαλοδναϑο 

μοὺ ὶ μιοὴῦ ϑϑὶῦ; «οιδϑδο ὁδ τῶν ομέάυ ὧδ. ᾿νγαθο ομυοῦ μὸ τομυοῦ ὁ τῷ 

ἐμίο ἰδο οιοδνυΐγ τρφο ἰοῦ ἰξο ϑς ἡ ἰκϑοὶ,, Δ5. 15 ἰμ}5. οἱ τὴρο! "9 5.5 

σαι μιμοῦ οδοδαοῦ. ἐμ μοὶ ον ο ἰδϑαϑω ομδωΐν οὐ δ τον ἐβαυο 

τῶλο οἷον, ομάθαα δα υϑααλου. οδοδιχ, (ϑοῦνο ὀμθαθΣ οξοο μα. 

«οὶ ἰϑιϑ., υοῦο ἰδ ἰοὶ ναϑ» ἰμαδι υλᾶα ὁμον Νὰ ὅϑοο. ᾿5υκοῦ ἰϑαιλο “οισου 

ὑοδαΣ ὡς ἐσ ἔμ ον ᾿υοῦ οἱμοὶ ἴω οο ἰἈδϑὶ μοο Ὅλο 9} Ρ9 Βϑρ ἐμὶ 

1885} ὑπ ζιςςς οο το «Ἰωοῦ μα ας. βοαροΣ μυολο ἰδϑαϑν βυυοῦν τροῖν μ5.4}} οϑαα. Μ᾽ 

ιοϑθααν . μοὶν ον αϑῖςς οἱ οὶ θσα. οοῖν. ὦ ϑϑσαιςς ἤθε ὁ ΒῸῚ μο 

νοὶ κϑιϊοθσο κΑϑα ὅλο) φρο ϑο,. ἰρλοον οὐ οἱ ἰμν Μ᾽ οἱ οΣ ἰκ ῶ 

Ιμωο ἰβαὼν δον «φομοιον ἰδϑαθῦο βωο βάθὶ ἰλολ! καλὸ, θ τ λους, βάβαθοΣ 
δοο ἰδον ἰδὴσ σοὶ ιϑὴ ιϑομδοΐν ΠΟ «Ὁ. ΠΥ Υ τ ἰβδαϑυο 

Ἂς τμορβλο δεΐμομ ο9ον οἱ μα. 9 ἰδωδιχ, ἰβολὶ κοροςοΣ εἰδαδιδῶοο 

«ϑομδοΐ τ υοῦο ἐμ οὐ αὐοι εἰδοδασῦο βν οὐ μοὶ . ρομοςθ) οἴδασυο οὔ 

«ὐμοὶν κοΐ αὐὐο. ἰΔολ] βοιοῦ οἱ ᾿ἰνθον ., ἐβὶν ϑιβα Δ ωμο ΘΟΡΩΣ ἰδαθα, ἰ19}} 

189. «δμο ϑομθν ᾿ϑ (οἱ οι οὶ μυοὐο οὐ ἰμ5 }5}} οιἰδδαϑυυο οὔ Δ ΩΜμο (905) 

οὶ ο.. κροὸνς μον ον δ ῤλο ΟἈυυοῖο ἰμπ ωδμο ΚΟΥΞΣ οἱ ἰοἩ ΠΟ Ωο οἱ ἰδω:5 

οὶ «οὶ ἰδδααςςιοο μώμδλο ἰδμθος ἰδ [9 ἰδέαι δῶ ἰδόμθ. οὐδοῦ οἱ 

Ἰδοῖ5 δον ὡς ΝΑ ρου ουδοο μν ϑοαϊν οὐἱ ᾿ραθα ὁ τυ δϑο) οὔθ. Θ}} τθὶ 
οἰδυμυδοο ἰγον ἰδμο βϑι το νολ τομίραν ἰδν ἢ μον ἐμὶ ἰδ λοο οἰδῶδοο 

Ι" τους, θο μο ἡ οἱ ὡς ὧο δαυ τρυδϑοΣ, ον οὶ, μ9] 91}. 

μας κοΐ εἰδέλας ὑλϑον οὔ Ἰὼ ἐν ΩΣ ὡο οἱ κυλαναΘ δ μοοῦ. γ9 κῶν κα ὴὸ 

δ ἔμϑϑων 96) ἰκϑονς οἵ ἱμαϑονς οϑο ν το ρο νυν δ μοϑου μι οο μές} 

βροῦν ἰδααϑι οδδο δὶ ἰδοξπο ας μὴ) ὁ ξέρουν τἰδαυυμδδο μὸν οἱ ἰδωξϑὺ τοῦιϑα 

180" ον. ο᾽ δι ςς ᾿ομβ ΑἸ} οἱδα, 919 οἵα λιθω Ὁ λον οὐ μοὶ οοϑεβ ἢν ἀἰ Βαϑ ἔϑιβ 
οιλαλοιν ἰδβαδο 0’. ἂς, οον (οἱ ρον. ἤοο ὡς ἢ) Βοος. κορϑϑδ αϑιθνϑν 
μμαϑ ϑο5 αν αν ρόδο 7 οοὴ ἰϑαὼν ομαζ: ὧδ. ἰωλα Ἀγ )μβϑοο θα 

-5 5 ἰβμαῦγ δ ἊΣ ϑμθλο ἴξωϑὺ μαυϊγος δλαλαθ μμοίο. ἰδβαλιθο 

μοι «οἱ μκιϑϑὶ ᾿ς, ομβῦὶο) μϑ ομαῦῦ ὡὐοδον μοοὶ δ. ἡμδϑλὸ μα θα ϑιο ἐσϑιαθνοοὴ 

τθιο υ ϑϑμδνϑι ογϑϑο ον ἔγλαν.» βαθ ας ἔπος θ οὶ τἰνβθογο β νοῦν ἴξεςθ οϑοδοίν 

οὐδα δι, βο κα βόο; [κα ΐο .1ϑὶ ὠϑοδ ΐγ ομοοι ας. βοςϑοο . μον μοὶ; ομαϑῦ 19) 

μον ΐν οἰξοςθιτν κβιϑοο ομαθν ἴδον μοι μα ᾿ϑὶ οὶ [κθον . ἔγοςθισ γβιϑθο (90) 

180" μλο Ὅν. βόοι» οἰξας 9 ϑιοδ οὶ, οὐ μοὶ μοον θοῦ μὰ ρα. θὶ μοΘῚΣ οἱ θιμοεθ «Μοὶ 

ἰδὲεϑ οοῦνο ὡ Ἰαλὰσ ὍυθοΣ  ῥλο μος, δος βθοο ῃνοο βοο ομσθὺ ἐϑιθο 

μάλ, ἰδ ἐμυδοοῦ Βα. βοός. μοἷρ οἰδιδιρν ἰκβϑιοοο ἔβα ομαῦν, σϑρῶσλοῤο 
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τὸ τῶν εργῶν δεκτὸν Ἔγγυς ϑέου οντὲβ τουτῶν τῶν γραμμάτων δηλαδὴ τῶν κχτιδεῶν 
οὐ χρηιξουσιν ὡστε δ αὐτῶν του ϑελήματος καὶ της δυναμεῶς καὶ τὴς σοφιας τοῦ 
κτίστου ἐπαισϑεσθαι αλλυπ᾽ αὐτου του λόγου καὶ του πνευματοξ ἡ ὑπὸ χξιρορ καὶ 
δακτυλου διακονουνται οὐδενὸς τῶν κεισματῶν μεσιτευοντοῦ. σπερ γὰρ τοῦ λεγοντοὸς 
οὐκ [ αχουεται ὁ λογὸος χῶρις τον πνευματος αὐτοῦ οὐδὲ τὸ πνευμα περι του ϑελη- 
ματος αὐτου δηλοι χωριᾷ τοῦ λόγου καὶ ὁ σημαινῶν οὐ σημαίνει δακτυλῶι χωρὶς τὴς 
χξιρὺξ ἢ χειρι χῶριξ τὸν δαχτυλον ουτῶς οτος τοῦ ϑεου ος εστι λογὸς καὶ χεὶρ καὶ 

δυναμις οὐ ποίξι τι. χωριξ τὸν πνευματὸς ὁ εὅτι σοφια καὶ δακτυλος" λέγει γὰρ τῶι 
λογῶι του κυρίου οἱ ουρᾶνοι ἑστερεωϑησαν καὶ τῶι πνευματι τοῦ σὅτοματὸς αὐτου 
πασὰ ἡ δυναμις αὐτῶν (ψ 83, 6) καὶ οἱ. ουρανοι διηγουνται καὶ (ψ 18...) χαὶ ὁτὲ 
οψομαι τοὺς ουρανοὺς εργὰ τῶν δαχτυλων σου (ᾧ 8,4) ἐδου λογὸς καὶ πνευμὼώ καὶ 
χεὶρ καὶ δακτυλος. καὶ μὴ ἐρώτήῆσον δια τι πολλοὺυβ δακτυλοὺυς εἰρηκας του πνευματος 
ενὸς ὀντοῦ μὴ μοὺ ἀχοῦυξὲ αλλὰ Ησαιου λέγοντος πνευμὰ δοφιας καὶ συνεόεως κτλ 
(765. 11,.9}" ἡ γὰρ πολλὰ | πνευματαὰ προσήκει ἡμὰβ ἀπὸ τουτοῦυ μελεταν; εκεινοῦυ 
ηχουσὰς ἀκουδ καὶ Παυλου λέγοντος διαιρέσεις χαρισματων εἰσι τὸ δὲ αὐτὸ πνευμα 
(1 Οον. 13,2). χαὺ ἀντὶ τῶν κτισματῶν διακονουντῶν τὲ καὶ καθόσον ὄυνατον γνωρι- 
ζοντῶν τοῖς μακρὰν εν ὁομοιῶματι στοιχειῶν τὴν τὲ προαίρεσιν καὶ δυναμιν και σοφιαν 
του κτιστου αὐτὴ ἡ ἀγαπὴ καὶ ἡ δυνάμεις καὶ ἡ σοφιὰκ διακονουσι τοῖς ἐγγυς οὐ καὶ 
αὔτοι εἰσι, κτιόμα καϑαρον καὶ λογιχον καὶ νόξρον ὥσπερ στοιχειά δυνατὰ καὶ ἀρχικα 
καὶ αὐτοι (φωτεινως) δηλαυγῶς δηλουντὲς περι τὴς του χτιστου αὐτῶν δυναμεῶς τε 
καὶ σοφιᾶς. ὠὐπερ ὃὲ δυναμιβ καὶ σοφια, ὁ δὴ τπυἱὸς καὶ τὸ πνευμα, ευσὺν δημειὰ 
νδοξα εν οἱς ἡ του πάτρος ἀγαπῇῃ εννοξιταῶι, ουτῶς καὶ τῷ λογικὰ ὡς ξιρηκαμεν 
σημεια τῆς πατρος δυναμεῶς τὲ καὶ σοφιὰς γνωριστικα. ὁ υἱος καὶ τὸ πνευμὰ | σημξια 

του πατρὸς δὲ ὧν ἐννοειται, τὲ δὲ λογικαι κτισεις σημεία τοῦ τε υἱοῦ καὶ του πνευ- 
ματος δηλωτικα, δια τὸ κατ᾽ εἰκονα ἡμετεραν (ρθη, 1, 46)" παὶ σημξιον αὐτὴς τῆς νοξ- 
ρας καὶ ἀσωμάτου κτισεῶς ἡ αἰσϑητὴ καὶ ἐνσώματος ξῦτιν ὡς τῶν βλεπομενῶν τυπου 
οντῶν τῶν οὐ βλεπομένων. δὲν ουν ἡμαθ λογικὴν οντὰας κτισιν δι᾽ ἣν νῦν οὐ χρὴ 
εἰπεῖν αἰτίαν ταύτηι τὴι οράτηι ἐξευγμενους πτισει φροντιξειν ὖτε ὅια τῶν βλεπο- 
μενῶν τουτωῶν ἀναβησομεϑα καὶ τῶν οὐ βλεπομένων αἰσϑησομεθϑα" τοῦτο δὲ ποίξιν 
αδυνατως ἔχομεν ἀπμὴν του πασαν τὴν τῶν αἰσϑήητῶν δυναμιν γιγνώσκειν υστερουντες. 
ὠδπερ γὰρ τὸ ἐν τοῖς γράμμασι πράγμα κρυπτὸν ἀπὸ τῶν αναγιγνωσκειν οὐχ ἐπιστα- 
μενων ουτῶς ὁ υστερῶν τὴς τουτῶν τῶν βλεπομένων κτισεωῶν συνεόξως τὴς ξκεινὴς 
τὴς νοερας (νοητὴς Ὁ) κτισεως ἐν αὐταῖς ἰ ἀποχεχρυμμδνης αἰσϑησεῶς πὉστερει καιπερ 
εἰς αὐτὰς ἀποβλεπῶν, ο δὲ διὰ τὴν σπουδὴν αὐτου καὶ καϑαροτητα αὐτὰ μεμνημενος 
γιγνώσκειν ὁτὲ πῶντα περι αὐτοῦ δηλοι" τοῦυτὸ δὲ αἰσϑομενος καὶ αὐτὸς περι τῆς 

δυνάμεως τὲ χαὶ σοφιας του καλλοὺυς αὐτου γνωριξει καὶ αδιαλειπτῶς κηρυττεὶ περι 
του ϑεληματος εχεξινὴς τῆς «καταληπτου ἀγάπης δυνάμει καὶ σοφιαν ἐν αὐτοῖς ἐνεξρ- 

γουμενης. καὶ λεγῶ ἁπλῶς οτι ὡσπερ τὸ σῶμα δηλοι περι τὴς ἐν αὐτῶι ψυχὴς δια 
τῶν πραξεῶὼν αὐτου καὶ αὐτῇ ἡ ψυχὴ κήρυττει πέρι του νοῦς ὡς αὐτὶ κεφάλης δια 

τῶν κινησεῶν αὐτῆς, οὐτῶς καὶ ο νῦυξ σῶμα ὧν τὸῦυ τὲ πηνευμῶᾶτος Χ{} του λογου ως 

σωμα περι ψυχὴης ἐν αὐτῶι δνοικουσὴης δηλοῖ περι αὐτῶν καὶ αὐτῇ αὑτῇ ἢ ψυχὴ του 

νοῦς δηλοῖ περι τοῦ νοὺς αὐτῆς τοῦ δὴ πατρορ᾽ καὶ ὠὔπξρ ὁ νοὺβ διὰ τῆς ψυχὴης 
μεσιτευουσὴς ἔνεργει εν τῶι σώματι ουτῶς καὶ ὁ πατὴρ διὰ τῆς αὐτου ψυχῆς ἐνεργει 
δε. τῶι σώματι αὐτοῦ, τῶι Ι δὴ νοι. τὸ μὲν σῶμα του νοὸς ἀγνόξι, τι πρᾶττεξι ὁ νοῦξ 

ο δὲ νους ον σῶμα του νοοῖ γιγνισκει τὶ πράττει ὁ νοὺς αὐτοῦ χαὶ τι Ἔπραξεν 
καὶ τι πράττειν μελλει ὡς δὴ μονορ πασῶν τῶν κτιδεῶν καὶ τῶν ταξεῶν αὐτῶν 
αληϑινος αὐτου ὧν εἰκὼν δεχτικος τῆς του πατρορ γνωσξῶς᾽ ὁ γὰρ νοῦς ανακαίνου- 

188 

τ88 

80 

180 

να 

υβ 

ΓΤ 

[7 



616 ἡ, ἘΠΑΝΕΚΈΝΒΕΒΘ, 

τννα ἱβοο ἐὰδιροὶ [ιλο ο 5. γ09) κλλδᾶλο : κδοῖιο [ϑιυξοιν οδν οι ἰΝθωΝ οι. μεθ 

φβοίο.. «ϑοιξῳς Ὁ βοοΐα. ᾿οϑθαθο θο θα 9 : βυοίο ἰδ βαϑ μων Ἡνιδιρον 

δϑς [ο .ἰον ἱδιϑορβθὶ ὡὑϑ αϑςςΘ ᾿ϑιλοο μαλαθ οὗοον ἴλας ὅν 51.) ῥμα βὶ 
(90, εὐ νννν «ϑοονδ. ν.0 ᾿ραυῤίονον Νεννννων "νον . Δ... Ὡς Οἱ μααϑν 

189" βοαν ἐξ9 ον κρουδδοῦ ιλθοο ἰδθδο  κνννον ΟἹ «δ ΘΟ ΩΣ εν νει ενι ΒῚ 

η ρρο δεν ΜΝ. Ἰκαυίο μα ρρο9 δ. κάθα ἢ ἰγὼ δ λθοο Ομο ὡο 
τομδουΐν ἰδωεθ κιλαδϑ ν ἔρμο ΝὸΪ μβ9 [κϑοὶ .ομυαδ γα» ἰλα. 19 ον 59 ὑλβδο 

ον λοι ΟὍμὰθ τ ΠΝ μοὶ . ροβοδοΣ θοῦ οὔοϑ ςϑῶν» τ δῦ τω» ἰδθυδο 
«ρα ἣκθο ρσσ 5, 5 ν ϑλολ οομδον υοῦο οὐ ἰδδο. κοῦ «οἱ ομραν, 

!οο οί ὡὐ Ἀϑὼ -᾿ϑἱν οἱονεὶ ἔμβα βμβλβογο ἰδώδὼ ρον Μ᾿ οἰδωεθ οοῦν μν  ῥλο 
ϑϑιλαϑονο ἱμεμα «οομαν, , οο «(οἱ οιοδοΐγ τὰ. ὡδιρς ἐμοῖο ἰδο ἐὸν δ ῥθο 9 

τοοῖα. ομυοὴο οὐδδνθο μον θαι οὔ ῳ ἰρο : οπ μεἱ ΘΟ. οοιν κϑυΐ. οἷο. ορϑδνοο 

λα» οο) αὐκβαΐ μὲ δὰ ἀλο οδνςς Δυνοθο ἰδονδο ὁο οἷν. ςς δῶ Ἀγ »μοὸ δωὶν λδοΐο 

Ὁ πα θυ αθοο ον. ομϑοι δ λθο οἱ μόθον. ον, καθὸ αὶ οϑϑσ αν οσο] δὰ ῥοο "ἱ 
ἡ μὼο ΝυμΣ αὐ ΒΟ ἔν ΠΠ ομὰθ κϑς οἰξαςθυ ἰκκ5. 5. σι ον ΚΘ ρ ομαο μιϑὶ 

τϑομδοΐν βυυοϑο ἰδδο καθ Μὲ τομκθθν ας ἐν βόοιο .βοον Μὲ «οἱ α9.. δ ἢ} 

᾿αϑὰ ον Μὸ τοι μον; 'αϑὺ τῷ Μἱ τἰμαθι ομὰθ μδμο Η» κδυὶϑ ομα θυ 

«οιοδοὶγ μοο τ Ἀἱ τοῦμμο βοῦο ἐῃ5. μἈ9] ἰκϑϑὶ. . οἴμεεθ ὦ ὡῶϑ Βκωδμο 

ομὰϑ ἐμὴ ῤθο τ οιμος Ὁ "ν ᾿ϑὲ ςϑβλϑϑ ομοοι οἱ ἤυμεο ΒΌΘΙΣ ὡΣ Ὁμαϑιν. ϑοιξος 9 

του ῦ φοο μισὸ ἰομᾶα, ον ὦ ΘΝ αν μοὶ ΝΣ μαυΐο 15» οὐ αὐϑι . ομοθιΣ Ὁ) 

ον; οὐ δ ῤ5ο :᾿"βοθιν βοδα ἐδ. οοῖνς σι μοΣ ὥομπ Ποοῦνο μα ϑῦν, ἰξῳς 9 δὼ9 
ἰομᾶα. «οὔνοδ δ δοοὶ δὶ βυθὸν . κα μὸ ΐο μὲν καὶ τ κ Θ᾽ ζοοομῦ ιϑοῖ. 

οἱ δ ῥδο τορος 9 ομδοΐν δυο οδέξϑῶνο μοῦνα οιεβὸς, οἱ δὼ δὸ τ] μασδο 

δὼ ὁ ἰκῦδο ἰομᾶ ον αϑοΣ ἐμοίγ Δ ἀλλο μπ οο]. ων !. δ λϑ 5 ἰοιῶν ἰϑομν 

μ᾽ .οὐδιδο νοῦγο ἰμϑγο ᾿ϑὲν ἰοβᾶδο βὅαυο «οι «οἷ; τομοςτῶῶς, ἰδδοῦθο με5 

τἰξῳεθο Ἰαϑὰ ὠομρᾶα μι5ο] “μος Θ οοδο 5 ̓ϑὲ; μας το βοοΣ ομλοΣ μουὶ 

ἰοδὰν ρόδον ΝῺ}, οἰκο τ ἰαρ βθνοα {790 μυοῦο ἐξϑῦ βϑαχθβι μϑϑδνθδϑο 
τρολὰ δὰ βϑο «νον. ἀϑοννα (0) δὰ βοὸς εννον Νὴ δῶ δον ννννον δας μον νν φοΐ «σορὸν, ρῸ 

τ’ ὥοδαοο ϑῸ ἰπροα λους μοοο μαϑῦο ἰμξῳςθ δ μα δυΐ ᾿ς ἰγοὶ 
ἰομᾶα, οἱ οὐ ᾿νόσοδιαθο μουν ας δας ἰδ δοο  λτοΣ κοο᾽, τβαρδο ἰομᾶα, 
μοδ (ϑομθδυαῦ, λο ΝΑ ὡχολος τίοιδα ιν ὡοδαὶν Ὅο.. τἰλαςς ὁ 
Ἔναϑὲ ἰοῦ δ λλοο μὸν λα ρο δλοοΣ οἱ μμκο βέϑροο βηϑϑλο 

ΤῸ Ψ .βαλαθο ἰδοῦ λῶν οος ἱμοοὶ ἰομῃ9 Δροο . ἔναϑὶ ἰοῦ Δ λθοο 

ἰμαῦαθ ᾿ϑοβλο ὡϑιο ὁΟΣ ἐο νοὶ οὐ. ἰθμα Ἀν Οἰμοίδοοο μα λοι. ἰδαφωνο 

«Ποῦ γο ἰμϑὺ βοᾶνοο οὐ ἰομαὶ,. οὐἱ δῶν μάλα «ϑομδιν ὅσο.» δ ἀ5ο μ᾿ ὡογοδιος. 
190}} [αι ΡΤ ΤΡ ἰδ .... ἰοῖν. .«..{ὖ-ν ιϑοῖ». νὰ τι] δρο ον. μ 

οἱ οὐ ον, τομδυν μαοο «ϑομδ «οι, ομδοΐγ δαὶ ὼο ΠΟ. ΜΠ. αμοδ αὶ 

αὲ 
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μενος δὶς ἐπιγνῶσιν κατ᾽ εικονα τοῦ κτίσαντος αὐτὸν ((0]. 8, 10). καὶ εἰ τὰ γράμματα 
τὰ τοῖς μακρὰν διωκονουντα οἱὰ τ γνωρισαι τὰ τὲ πεπραγμένα καὶ τὰ μελλονταὰ 
ποσῶι μαλλὸν ὁ τὲ λογὺς καὶ τὸ πνευμὰ πίν συνίασι καὶ παντὰ γνωριξουσι τῶι νοί 
αὐτῶν δηλαδὴ τῶι σώματι. καὶ λεγῶ κατ᾽ αληϑειαν οτι ϑυραι πολλαὶ ποικιλὼν δια- 
χοισεῶν ἐμὸν ἐνταυϑα ἐπέτυχον καὶ σημπειώσαι σοι αὐτὰ οὐχ ἡϑελον [0.0 καὶ τὲ 

καταβιαξεται ὁ χαυτὴς πὕὉπὸ τολμηρῶν χαὶ διὰ τοῦτο οὐ δυνάται παν τι πιδστωϑηναι 

(εγγυωσϑαι). καὶ ὥσπερ εδοξεν οτὶ ἔστιν τ ὁ τὲ χαρτῆς καὶ τὸ μελαὰν σαφηναι αδυναμει 

ουτῶς εἰὴ αν α αἰ κτισεις γραμματα δὴ ουσαι πρὸς του μακρὰν αὐυνάμουσι, γνῶρι- 
ξειν, παν τὸ ϑελημίς του γράφοντος αὐτὰς, λεγὼ δὲ τὴν φυσιν αὐτου, ὡς δὴ εἰπὼν 
αὐτου οὐσῶν οὐ πασαι ὁ δὲ λογὸς καὶ τὸ πνευμὰ σημειὰ δὴ πατρὸς παν συνίασι χαὶ 
πων δηλουῦι ὧς οὐκ οντὲξ κχτισεξις αλλ εἰχῶν ἀχριβὴς καὶ χπαυγασμα αληϑερ τῆς 

παάτρος οὐυσιιᾳ. συνιησι δὲ καὶ ονοὺς παντὰ ὡς Ὁπὸ τοῦ λόγον χαὶ τοῦ πνευμᾶτος 
πᾶντα δὴ γιγνωσχοντῶν ὧν ἔστι καὶ αὐτὸς εἰκὼν αληΐϑινος καὶ ὁμοίωμα μεμυημενοᾷ, 
ὡς καὶ ὁ ἐγγυς του ἐταιροῦυ πῶ τὸ αὐτοῦ ϑελημα διὰ 1 λογοῦυ αὐτοῦ καὶ πνευμᾶάτος 

γιγνώσκειν δυναται" καὶ που ἔστιν τὶ οὐκ ἀποκαλυπτομενον αὐτῶι τὉπὸ λογοῦ χαὶ 

πνευμᾶτος, οὐ διοτι οὐτοῖ γνωριξειν οὐχ ἰσχυσὰν αλλ ότι οἱ ἀχουοντες οὐ παν τὶ 

χωρουσιν" ὁ νοὺς δια τὸν αὐτοῦ μνοὺν εἰς παν ἐχανουται τὸ δὲ σῶμα οὐδὲ τὴν αὐτου 
φυσιν γιγνωῦκει ἢ ὃε ψυχὴ τὴν μὲν τοῦ σώματος αὐτὴ φυσιν γιγνώσκει τὴν δὲ 

αὑὕτης οὐ" τὰν δὲ τὴν» αὐτὴς φυσιν γιψνωσχὴην οὐκέτι ἔστι ψυχὴ αλλὰ νουρ. καὶ ὁ 

ψους τῆς αὐτοῦ φυσδῶς οὐκ επαισϑανεται δὶ μὴ δια λογου τὲ καὶ πνευμᾶτος αὐτου 

οντῶν ψυχης. καὶ ὥσπερ ἢ τὸν σώματος φυσις οὐκ ἐννοεξιται δὶ μῇ διὰ τὴς ψυχῆς 

εν αὐτῶι ἐνοιχουόσης οὐδὲ αὐτῇ ἢ Ψυχὴ εἐννοειται χῶρι τοῦ αὐτῆς σώματος, ουτῶς 

οὐδὲ ο στἱὸς καὶ τὸ πνευμί γιγνωσκονται εἰ μὴ δια νοὸς αὐτῶν δὴ οντὸς σωμᾶτορ᾽ ἢ 

δὲ ψυχὴ του νοὺς γιγυῶώσχει, τὸν αὐτῆς νῦῦὺν διαπαντος καὶ χῶρις του σώματος αὐτῆς 

ὡς τὴν αὐτὴν ἔχουσα φυσιν τῶι νοὶ αὐτὴς τῶι δὴ πᾶτρι. καὶ ὥσπερ ἔσται ὁτὲ ταῦτα 

τὰ ονοματα καὶ οἱ ἀριϑμον εκ μέσοι; ἀρϑησονται ᾿ του τε σώματος καὶ τὴς ψυχῆς χαι 

του νοῦς ἐν τῶι «ναγεσϑαι εἰ τὸ νοὸς αξιῶμα (καταστασιν) διὰ το ιν ἐν ὦσι καθὼς 

ἡμεὶις εν ἔμεν (708. 17,95), οὑὐτῶς ξσται ὁτὲ ὁνομάτα καὶ ἀριϑμοι ἀρϑησονται εκ 
μξσουν τοῦ πάτρος καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ του πνευμαᾶτοβ καὶ τῆς λογικὴς αὐτοῦ 
κτισεως ἡτια σῶμα αὐτου ἔστι, ὅια τὸ ἐνὰ ἢν 0 θεοῦ τὰ παντὰ ἐν πασι (1 Οὐν. 1, 38). 

αλλὰ μὴ οιου οτι ξιρηκα ονοματὰ χαὶ αριϑμοὺυς αρϑησεσθαι εκ μεσου τῆς λογικῆς 

κτισεῶς καὶ του χτιόσαντος αὐτὴν, ὧ καὶ αὐται αν ὉὙποστασεις καὶ τὰ ονοματα τοῦ τὲ 
πατρὸς καὶ τοῦ νἱοὸὺῦ χαὶ τοῦ πνευμᾶτος ἀφανιξονται" ἀλλὰ καϑὼς ἢ τὸν νοῦς φυσις 

ὡς σώματος οντὸς τὴι τὸν πατροβ ἔγόυται οὐτῶς τὰ ονοματαὰ τὴς Ψψυχὴς καὶ τοῦ 

σώματος εν ταῖς πυποστασεσι τοῦ ὐἱοῦ χαὶ τὸυ πνδυματὸς καταπίεται καὶ διαμένει 

ἀπαυστως μια φυσις τρεὶς υὑποστασειβ του ἥέεου καὶ τοῦ διχονὺρ αὐτοῦ. «...] δια 

τοῦτο γὰρ δισιν αριϑμοι ἀνάμεσον τὸν σώματος καὶ τὴ Ψψυχὴς καὶ τοῦ νοὺς διὰ τὰς 

μεταβολὰς τῶν θελημάτων" αἰρονται δὲ ονοματὰ καὶ ἀριᾶμοι οὐ δία τὴν κινησιν 

Ὀππεισηλθον»ν ἐπὶ τὸν νοῦν, αἰρονται δὲ καὶ τὰ πολλὰ ονοματα τὸ ὁ ϑέος ὠνόμασται 

χαὶ προσηγορευται χατ᾽ ἀναγχὴν δια τῶρ τῶν λογικῶν μεταβολὰς ἐνξργικῶς χίὶ 

οἰκονομικῶς καὶ μεταφορικῶς (τροπικῶβ), ὡς δια τοὺς ἀνομουντὰς. χριτὴς καὶ δι 

«ἁμαρτωλοὺς εχδικος καὶ δια νοσηλευοντας ἰατρὸς καὶ πρὸφ νεχροὺς ἀνιστῶν, δια 

εχϑοαν καὶ ἀμαρτιαν χτεινῶν παν μετιένοον μετὰ τῶν δξης. οὐχ ὧς αὐτὸς οὐχ εστι 
πασαι αὐται αἰ διακρίσεις ἀλλὰ διὰ τὸ τοὺς τουτῶν χρηιξοντὰς οὐκ ἔτι ξιναι, τὰ δὲ 

ονοματα καὶ αἱ ὑποστάσεις (Ξ- προσῶπα) τοῦ τὲ υἱοῦ καὶ τοῦ πινευματὸβ οὐ παρ- 

τοὺ 

θα 

19 οὐ 

Ι φοῦα 

αγουσι ...} αλλ αφ᾽ οτε εὅτιν αὐτῶν ἢ αἰτία ἑισυὺν καὶ μενουδιν ξὲς ὁτὲ εσται" αλλ τοοῦβ 

οὐ κατὰ τῇ» λογικὴν χτισιν ἧς κῶν αὐτῇβ αἰτι ὁ πατὴρ ταύτης μὲν γὰρ χάᾶριτι, 

Αὐμαπᾶϊυπρου ἃ. Κ΄, θοα, ἀ, ἩΥ᾽86, τὰ Οδεείπροπ. ΒΜΠΟΙοΣ.λιϊϑίον. ΕἸ. Ν. 1 Πππᾶ 18, 18 
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εἰλοδι μϑϑ ον οι ἰλαθ ἐν οὐ γον» «90. ᾿5ὲ οὔον οναος οἷν τἰδῦθο 5» 

οὐἱούμν τοῦ κϑιθο «ομοοο ἠο ομοαιοο ομὰθ 96) γὼ ς ΜΟΙ» νοΐ Βοο᾽. ΟΣ 99) 

κϑῖβο οἷθμηκθ ὑὐϑλ ΛΔ Θοὶ γθὸ μα 9 ὡϑοδναὶ βϑοςο ομραϑ ἡ ὁο 9. δ φῦαο 

«ϑραϑον δροὶ δυγ λλο. ποιαθ Ιϑϑαὰ  λλο. μοοο μα 99 ἔξ θ 99) ς9. 990] 

οβϑοοο μὰ σοὶ το εἰβο οδομα5 Ῥαϑνο : δωλλο οιαϑίο]ο ϑολαϑὶ 

"νοῶν «ϑοῦνϑ ῥὸ χὰ. οϑὶ τς μα ΔῸΣ Βο οϑιο . οὖν δ. ἰοῖδὰν θο. βαρ 

τοι δικλοΐν τυ}, ΠΟ. Ὁμλο οοὴ [μδο βὸμ» μα. Θοὶ, μὰ. ὧδ βοοο ρ οβϑα, || οὐδ 

Ῥρο ἰνϑιϑοι ν : φδολο ἰδ ΝΘ μα. οἱ 5] ἰϑιῖν Ἀ5.] μον οι οαῶΣ 

οδμοΐ μαι βϑο μας ϑο ομλθῖν ΘΟ) τὺ τας ὅδο μοὶ μα. μῳς 4 Ἰϑοα βο 

τῶν δ ως ὧν. τἰδιϑνιᾶνο ἰδοᾶπ ἡ ὧν {μῴτοο, ἰλούομ ομ5 θη 
ὕλαν, γ Ἅμα ἐο μας ὁ ὁμὰθ ἴων, δυίμρας. «οῦς ΙΝ εθδυδναθο }} (ϑομλαῦαθ 

τἸϑὶ ἰοῖν ὠϑιοδον μονα βὸ μαυδνοο [9 βϑιωδδο "ρα. βαϑμυ . ϑναϑο 

ιϑοβιοῦς, ὁμαν θνο ὁμαςνο ὁμνοαν. μοῦ. βχὰν λαλορθ ἰιοδὶ οἷν. ὥϑοδυΣ «Μοὶ 

[πο Ἀδιαα βὴ οιλαυρμμσ ϑομδοὶ μὸν Μὲ εἴλεις ὅν 66, ΒΦ κβδοο ιθδνλκαὰ Ἀνΐγθαςς 
του" ῖ ταν Ἀδὰ ἐἰογομη ϑομ δ. αλιθν [κιϑοΐος, οβαϑνν κϑϑρςς  ολοο φοίτα δ δϑο Αὐο 

«ϑομ ῥδνο.κ5 ΚΗ ιϑὶ [κϑοὶ  ὁμαιθο ομας 5 ἰοῦσα, οἱ ομιλθϑ ἰδνιϑιοϑοὶ. ἱμκθῖνανο 

σλθο βαν οοὴ γῶν οἱ ΜΠ. βοακδ λανδιτῦ οἱ μὰ9 ᾿αϑθ μοοὶ :ἰϑὶ βϑοῦ βόδι 

μο βοῶ το αὐνυλ, μὸ οὶ ἰκούομ ο5 αόϑοδωΣ κερὶ τομον ὁϑο ὁθονεθο 
Ῥιοὶ γοὶ Νοδι ομϑ α ἐλ» κο «οἱ τ βυοῦνο ἐμ. μὲν ἰδ." βοαλᾶϑ οϑὶ τῷ ΒΟΡ̓Ὰ 

οἱ ἴναιον ἰμολίο μν θ1} βαὺν ἔϑο ον ᾿εο οί μκως τΡμ τ Θ.5. κδόϑυδοΣ 

ῴομδο το τὸ ἂοιϑ ᾿θδλαιοο ἐλᾷς οο ομδο δαεθλὶν οἹ ῥδδϑ δ υθθο γὰρ Θ)ῷ. ἔλοῦθη 
τοιῖα Κα ἰδααξον μα Θὲ» Ἀγ ἔξανορτν ὁμθ κβϑον θρονὶ μοναὶ ον ν δὶ» σαν δὸς θυ δαὶ 

Ὁ το Ἰθυσα }}} ορϑν ὁθοὶ κυ ἰ᾿οῦομας, μα, ΜΘ 91 λαδο;θ : ἰοῦ." Μοδὶ 

.ν 5 αὐϑρϑ ομας νι ο ὁρμαὶ ῥονο οὸς. αὐξολίο ομθο αδΈθ (οοιδιαδ πΗ 
50) τῶν εἶδ βο ἐο διὸ ΟΝ ΑΙ ον κθον ομαῦς, ος 5 }} θ᾽ ἔρος 9. ὁραϑῤ «ϑϑμϑθ σὰν 
"ο οοἱ τὸν ἴον" μοῦ ὼ5 ὦ ἰδαδ μ6.5.11 25. βϑοι «ϑδυυαα Ἀν ἰξούομο μα» 
ἰοβν.}5 μιν σον «οομδουΐ ἰβακθ ρο ὡ ἰλοῦομ νον τ ἐμοὶ δ ῥθθ οἹ "εἰμ 

μάϑο οδοδσλβ ςϑὶ "ὶ΄ . ϑομαθς ὁμοῦ οὐ αι μν «οἰν εἶγϑι ὁ ἔβιρὸὶ 

ϑοβο. «νον ΟΣ Β΄ δὲ  μϑαα ϑοιδξτος, )μθαα, κ᾽ ιϑομδοὶ ὁμοῦ, οἷν : ολογασ.3.} 

του δ. οἷος ὡλοδαῦο μον αα, {9 οἷς. δὼ μϑαδῃρ σοὺ δῦ «οοιλαυ δ λοο μων. 6. 

μου. ακοσδοος, Νωϑὶ ἰδρουδοΣ ἰδιϑιῦ ἐδνροοιαϑασν κϑ τυνλν ΘΝ οοῦλϑ κὸν οἷν 
Δαν ομϑόομῃ ἰατινὶ ὥἄϑαρο ἰδθαβαὶ ἰον. μιίο τωσρυΐ 15} ἔμϑον ἰγοι 89) 

90) οὔ» ϑοῦο, ἰονα "5. ἰδυάσαι, ω Ἄσςς Δ οἷν .οὐἱ μαδϑὶ γβανῶ. ἘΠ 

ἰϑαϑο) ον, οϑδὲ δ.» ὡς. ταδὶ -οιαλατος ἰκαυΐ; οιαλοαλθσο εἰδαϑ αἹ. .,5.». 

ἰκαυι μος Μ᾿ τἰδρθ ὧθ Ῥρον ἰδαυ, μο Π}) ., οέασι ὁ 5. ὡ. ἰαδ" οὶ ., οονροῦν.. 

ὁ μοὶ ἰμϑν 9 ας -οιοπϑο. »ϑναα ΠΠγ οὐβο ὦ βροϑδ τομυοῦγο ΘΕΞ) 
ϑαβϑιὸ ὑ αϑακοος τοῖς, (δον δι οος, ἰδιϑι, Δοοι οὐδῶν θοὸν Ὁ γὴθ 99 δ οἱ 3 4, 



ΕΠΛΘΒΙΠΒ ΡΟντΙΟῦΞ. 619 

ἐκεινῶν δθ (υσξι τῆς οὐσίας. αὐτοῦ δὲ τοῦ νοὸς ὡς εἰπύμὲν μιὰ ἡ φύσις καὶ ἡ υπο- 
στασις καὶ τὸ αξιῶμα αὐτοῦ" ἔστιν δὲ οτὲ ὅκα τὸ κυτεξουσιον αὐὑτοι! τῆς πρωτὴης 
αὐτου καταστασεος ἀποπέσων ὠνομασθη ψυχὴ καὶ πιᾶιν κατολισϑησας πρυδηγορευϑὴ 
σώμα και ἔστιν» ὁτὲ τὸ ἄὐτὸ σῶμα καὶ ψυχὴ καὶ νουξ. ὅτα τὰς μεταβολὰς τῶν αὐτου 
προαιρεόεων" διοτι ἔσται ὁτὲ αἱ προαιρέσεις αὐτου καὶ κινηδεις αἱ διάφοροι παραξουσι 
καὶ ἂν τὴι πρώτηι αὐτοῦ κτίσει εστηξει. μια αὐτοῦ ἢ ὈὉποστασις χαὶ τὸ ονόμα ὁ δὴ 
ὁ ϑέεὸος οἶδε καὶ οτὰν ὃν τὴἅςι φυσει αὐτοῦ υφιστηται ἐν ἔστι φησι παντῶν τῶν ὑντῶν 
οὐ οὐχ ὁ τοπὸρ οὐδὲ τὸ ὁνομὼ γνῶστον καὶ νοὺς γύμνου δὴ παλιν ἐστιν  εἰπειν τις 
αὐτοῦ ἢ φυσιθ. μὴ ϑαυμαξε οτι εἰπὸν ὧἢ εν τὴι τῶν λογικῶν μετὰ ϑέου πατρὸς 
ἑνώσει μιὰ εἰσι (υσιξ ἐν τρισὶν υἡποστάσεσι ὠνεὺ προσθέσεως τινὸς καὶ αλλυιωσεῶς" 
ει γὰρ ἢ θϑαλαῦσα αὐτὴ ἡ αἰσϑητὴ μιά οὐυόα φυσει καὶ χρωματι καὶ γευδει πολλῶν 
ποταμῶν τὰ γευματα διαφόρων ἐπιμιγνυμενῶν οὐ μόνον αὐτῇ πρὸς τας εχεινωῶν δια- 
φορᾶς οὐ μετατυϑεται αλλ αύυτους τελειὸς πρὸς τὴν αὐτὴς φυσι» χαὶ χρῶμα χαὶ 
γευσιν ευχοπῶς μεταλλοιοι πύσῶι μαλλὸν ἡ νοητῃ ϑαλασσα ἀπέραντος καὶ απαραύλλακτος 
Ὁ δη θεὺς πατὴρ μετανιστρείροντας πρὸς αὐτὸν τοὺς νοῦ ὡς χειμαρρους εἰς τὴν 
ϑαλασσαν εἰ6 τὴν αὐτου φυσι» καὶ χρωμὰ χαὶ γευμὰ παντὰς τελείως μεταβαλεῖ: εσονται 
δὴ απὸ τοῦ οὐ πολλὰ αλλ ἐν τὴι αὐτου ἐνῶσει ἀπαυστῶς καὶ αδιαφορως δια τὴν 
μετ' αὐτου εἐνῶσιν τὲ καὶ συμμιξιν. καὶ ὡς ἐν ] τὴι τῶν ποταμῶν τηι ϑαλασσηι 
συμμιξει οὐχ ευριόχεται προσϑεσις εν τηι φυσει αὐτὴ! ἢ μεταλλοιώσις εν τῶι χρώματι 
αὐτῆς καὶ γευματι ουτῶς οὐδὲ εν τὴ μεξει τῶν νοῶν μετα τοῦ πᾶάτρος γίγνεται δυὰς 
φυσεῶν ἡ τέτραςξ υποσταύξων αλλὲ παϑῶς εν ἔστιν ἢ ϑαλαῦσα τὴι φυσει αὐτῆς καὶ 
τῶι χρώματι καὶ τῶι γευματι πρὸ τοῦ τοὺς ποταμοὺς αὐτὴι ἀναμιχϑηναι καὶ μετα 
τοῦτο οὐτῶρς ἢ ϑειὰ φυσις μιὰ ἔστιν εν τρισὶν ὑποστασεσιν πατρὺς χαὶ υἱοῦ χὰ 
πνευμᾶτος καὶ μετα τὸ τοὺς νοῦς αὐτὴι συμμιχϑηναι ὡς καὶ πρὸ τοῦ ανακραϑηναι. 
ορῶμὲεν γὰρ καὶ πρὸ του συναχϑηναι τὰ υδατὰ τῆς ϑαλασσης εἰς ενὰα τόπον στε τὸ 
ἕηρον φανηναι ὁτι καὶ οἱ ποταμοι εν αὐτῆι ὃν σαν μετὰ δὲ τὸ χωρισϑηναι αὐτοὺς 
αὐτῆς πολλοι καὶ διάφοροι (ἐγένοντο) ὧρ ξυνὸς εκάστου κατὰ τὸ γευμὰ τὴς χώρας εν 
ἣν Ἔγένετο μεταβαλλομένου ... 1 πρὸ τοῦ χωριξειν τὴν ἀμαρτιαν ἀναμεσον τῶν νοῶν 
τῶι θεῶι ὧς τὴν γὴν ἀναμξεσον ϑαλασσὴρ καὶ ποταμῶν εν σαν ἐν αὐτῶι ανεὺ μετα- 
βολης τῆς δὲ ἀμαρτιας «ὐτῶν γιγνωσκομενὴς ἐχωρισϑησαν αὐτου καὶ ηἠλλοτριωϑησῶν 
αὐτοῦ τὲ καὶ του γευματος αὐτοῦ χα! τοῦ χρώματος ἐν τῶι χτασθαν νὰ ἐπαστον τὸ 
ἰδίον τοῦ σώματος ὧἱ εξυγὴ γευμα᾽ τῆς ὃε γὴηθ εκ μεσου ἀρϑεισὴς ἐν εσται ἢ τὲ 
ϑαλαῦσα καὶ οἱ πόταμοι ἀπαραλλακτῶς. ουτῶς τῆς ἀμαρτιὰς ἀναμεσον νοῶν καὶ ϑξου 
αρϑεισὴς δ» εἰσι, χαὶ οὐ πολλοι. αλλὰ μὴ οιου διοτι ξειρηκα ὁτέ ὡς ποότάμοι ἀπαρχῆς 
ἂν τὴι ϑαλασσὴι σὰν οἱ λογικοι ἐν ὕξῶι ὧς χαὶ ἄναρχον μετ᾿ αὐτοῦ εἰσιν φυδει 
αὐτῶν" αλλ εἰ καὶ ἐν τὴι σοφίαι αὐτοῦ καὶ δυναμει, κτιστικὴι μετ᾽ αὐτου εἰσιν ὠναρ- 
χῶς τῆς κτισεῶς αὐτῶν ἔστιν ἀρχῇ. αλλὰ μὴ λογιξου αὐτοῖς τελευτὴν ἰ δια τὴν ἐνωσιν 
αὐτῶν μετα τουτοῦ οὐ οὐκ ἔστιν ἀρχὴ οὐδὲ τελευτη. --- εἰς πῶντὰ ταυτῷ ἡ διανοια 
μὸν ἐλκυσϑὴ ϑέλοντος τὸ μεγὰ τῶν γραμματῶν δομὰ καταμανϑανειν καὶ διοτι απὸ 
τουτῶν μεγαλὴ μὲ κατεῖχεν επόστασι τ καὶ πρὸς ἔπαινον καὶ εὐχαριστίαν επηγειρεν 
ηϑελον καὶ τὴ ὅηι ἀγάπης αὐτῷ σημειῶσαι τνὰ χαὶ σὺ στείρανον δοξὴς αἀπαυστου 
πλεξηῖς τῶι τὰ εὐδοξα κατ᾿ ἰδίων επιτηδευοντι καὶ ἀναπειϑῶμεν αὐτὸν ὠσπερ τὴι 
ευσπλαγχνίαι αὐτοῦ κατηξιωσεν ἡμὰς περι τῶν μιβρῶν τουτῶν αὐτὸν ἔπαινεν τμὰ 
παλιν τὴι αὐτου χάριτι ευδοκην ἡμὰς οὐ τινος τῶν κτισμάτων μεσιτευοντὸος αλλὰ του 
υἱοῦ αὐτου καὶ τοῦ πιευμάτος δια τῆς ἀγαπὴῆς αὐτοῦ εὐφράνϑηναι ἀπαυστῶς χαὶϊ 
δοξαξωμεν αὐτον περι ὧν ἔκτισε παντῶν ἀμὴν. ἀποῦυε δὲ ουν διὼώ τὶ ἐγένετο ἡ ἀφορμὴ 
τῆς μου ἐπιστολῆς πρὸς τὴν σὴν χρηστοτητὰι καὶ αφες.... 

18" 
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τοι" ἢ 
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πὰ 

ὡϑααοσνσισασσσανσαοανονι- κἐὐπτας ἡ 

ΡΥ ΕΝ 

Ε ἀ ον ρωιιι δ δου αδας ἤσαν ἣν «τα θιϑεπηνν, ᾿, λά».. ...... 



ὕτ0 δ. ΓΠΑΝΚΈΝΒΕΠΟ, 

οοὔ, δα. 17107 [ο]. 95.4ν.-- 105", 

9} οἱ ῶο. ὥδαςς, [ρον β] ῥο!, ἰϊς 6.ο.5.) οἱ Ὁαιςς οἱ (θὰ ἐγ [μα λραυοι» ΠΕ: 

τεεκοεττκερι πο ἀσιδρο ἰαϑαυβον νιν νιν ΘΜ ρολϑ ἰμεη5. νοΐ τος ο φᾷ ἰκϑοι 

94" φρο γϑ τῶν Οἱ δ δαθοο οὐ καραυθιλο μβᾶάϑο οἷς δὼ " βαυυ Ἀρο 

μιόραοὶ βαὼῦ μὰ «λρορδ. 9} μοὶ οδὐ ᾿»5 59 οἰδάμοο ἰμαραΣ (59 ὧδ. οὶ 

οἱ ἰϑϑν ΟΝ] μα 19 μὲ ἤϑλοςς ἰϑοια), δήοθιΣ ὡΣ Βΐο ὡς. ᾿αϑϑι ϑοῖ ϑλον. 

κονο λα, οΣ οἱ δίων ὀμδωϊγ οἱ μέϑϑιου. τοϑὶ κιϑιλθο ΚΘ δο᾽ τΘνζ αν 

Νμθ. αϑομο ᾿ϑϑααλ λα ον ξκἂ9; δ 3γ κῶνοι νοΐ .νϑιᾶδς ναῶν» κτλααὶ ἢ 

λων ἰναϑῦν ὡς ἴοι ᾿ϑϑῦδδο ἰδοῦ κοὐδνϑο «ον μ5) δβδο . ϑϑιο Ναυϑίο 

μρο ἰκουΐγ Ὡς. δέσοι μοὶ. ϑομῖδδι; ἰλορθ, μαυδο . μορνἶο ϑῖω ἱκοθ. ἃ,ο 

ὁ ὐϑιαδῦο ᾿ς ἰοοθ ὧδ αὐοο οἰμαΣς. «9 ἰαα.:-». ομραςθὶ μὲν δυο 

εἰν ὰϑῦ λλο Μὴ «αὐ μ ἰδϑοξθομοο Ι'δο θα θα ᾿οῦνο τ αραν. 

μοαϑ ἰδβωϑβαν, βίϑο ββῖς μον «καθ ὸν (δοο οὶ πομυαϑαὶ ἐνων φοὶ κο 

95) οὐ «ἢ ὥνλαο μ5) ὃ. ϑοβϑιδὶ ΝοΣ ἢ σνθοο νο ορμΐ οονξς ἃς μμαατοῦ 

αυαϑος, αν φὥνομθν ᾿ς τς οὐῤί Ὡς ἢ ρϑϑν οἷς καϑος 9 ἰαμα Θϑον. 

Ὁϑαϑσ ΒῸ" μὰς, τ υβθλοθο γαλῦνο ὡοιοδοὶ βΆνκο καδ.ν μιν ν Η᾽ δα ρὸ 

οὔϑιϑῦο ᾿ κλλσιρον βομῶΣ βϑυ δλο ο μδδνωυο ἔνθ ἰκαονος Νυβυοὶ μοῦϑ! μον .5 

απ. ᾧ οὐῥ -. μον ο 5 ὦ μν βου Δὰν οἱ τοδὶ ο αὐοι κὔϑϑνο κτοΣ 

.κααῖο. » ΞΘ 5 αυλαυοΙΣ νων» [τα λογο : αολεο θα ῤσο βλ (ϑομοο ς ἢ} ΟΝ ῶοΘο. 

ἐδ καὶ Μὲ οἰδϑδιθοι ἰνΆϑος, θῶ» μορν᾿ 5Νο ὡὸ ᾿ν .{κα 5... «οοΐο, δυὶ κως, ἰ9) 

᾿(ῥαιρα,οῚ ΝΩ δ ἰμβωο μϑω Νἢ ἕκῳς 90) βϑμ. ὠομσαϑϑαν ἰδωρ5 βαθὺ 

βυοῦνο τ βὲ ἰοθν δὶ δωίμου σοῖο τ ϑῦθο ὠϑονδν», οιοδοΐ Ῥόδθο ἐὸν θοῦ. 6 

λα3) -ϑιαδιῦδϑι ρϑῦσυῦ κῶνοι μβκοο νὰλϑ νοὶ ἰϑοὶ "ὶ τιμοὶ ᾿μβοοδθο ἢ μα γ89) 
μϑϑαθ [μαυθον ἰδδο οἱ Μ᾽ ᾿ς δον δι ρομθον μμϑ.. μϑδ. ὡὸ ον "Σ τ ρον 

ἰϑᾶς οἰϑᾶς ,οοβν, οξθῦο μὸν καθ αοϑνὰ ὡδνν. ἐμοὶ τον οϑιοΣ 

κ᾽ λαγαον ᾿υοῦνο ἰοδν ον νον νννννννον γοῦν ον ἰ΄ο. μμοδ βπκ ϑονς ράλϑδο μγ ϑϑν» 

τνϑι οὐ ον. ταθδλο ρομπ ας δ ΝΥ ϑλοῦ κοὐουο . 3'Νο ὡδοο οἱ εἰοῶν 

Ἀ1 δα αὰ. κϑολολο ἰοῖδν σ᾽ μὸν κοῦ μὸν Ὁ. 9. θαον. οἷν. Ὁ ΞΜ) 

«ποοδοΐ καθ μΔκ.9 }19] βεδω μὼ αὶ μον. μοίδο βιαλαθῦ ἕᾷς Ῥτθο [καθ Ὁ 
ΘΟ. ων ωϑοι οἷν ον νοδοο οδνο ως, μοδθο βοὸ βώσο μ΄. οοἹ μῤλμδϑ οἱ ἰϑοῶν 
τὸ οἷς Μὲ. κῦδος «ὐοιοδοὶν κλυμθοὶ [κλλδοσνς, οὶ ἐγοι ψοΐν Δελοὶν μὰς ἰγοι ἰοδν βάβα 

9.9 μϑδο 5. βαῦν. οἰοον ϑομϑον λοσϑα Λ.65}} ἰκογδιθαθλο μὲ . λα ! οἱ 'μαϑ 

δια οὡ. .κὐμοὶ ἰδ λας Ὡς εν «μονα ἰθσαθ ο 9:5 '3ϑοὶ 

βέθασ ἐν μοθδαν,οος μϑοοκθ οἰϑο ἰκϑοὺ ρον μαθῦο ἴξοςθ ον .}9. υογοδοὶ 

Βι. τ ωεες 
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ἐπιστολὴ πιστεως τοῦ μακαρίου εὐυαψριου. ἢ 

ὡς ἔπι πολυ ϑαυμαξῶ τι παθόντες ουτῶς πολλῶς ὡς υστερυύυμενοι, ξητειτε . .. «9 ἢ 
κώιν τὸ ἀσϑένε τὴ ἡμῶν πτωχειας. .. [ οὐδὲν ἐρασμιον ἐχουσῆς καὶ λογοιῖς αναπει- οη" 
θέτε ἡμᾶς καὶ κροσκαλεισθε τὴν φιλιὰν καὶ τὴν ποῖιν ἐπὶ τὴν χαρδιων ἀναγοντξῷ, 
ξητουντὲς ὧΩ δραπετὰς πρὸς τὰ πάτρια σπλαγχνὰ πρὸς ὑμᾶς παλιν μετανατρεψαι. οτι 
δὲ ὄραπετης ἐγενομὴν ὁμολογῶ χαὶ οὐκ ἀρνοῦμαι τὴν δὲ αἰτιαν καταμανδανετε ἕν 
ὧἱ ἀπαρχὴς ἡγαπησάμεν καὶ οὐτῶς ὡς ἔστε μαλλὸν (Ὁ) ὡς εξαπινὴς κατεποϑημεν οὐκ 
ισχυσαμὲν ἡμῶν τίς νοημαᾶτα κατέχειν ὧ οἱ βρονταῖς εξαπιναιοις οξἕεως δαλευϑέντες 
(πτοηϑέντεφ) ἐπτομὴν καὶ ὑμῶν ἀπεχωρησαὰ καὶ ἐχαϑισαὰ χθονον ἱκώνον. καὶ τὰ μετὰ 
ταυτὰ ἀγάπη διεδεξατο μὲ ξητησεῶς ὑποϑέσεων τὲ χαὶ διδαχων ἐνδοξων καὶ ϑειων 
καὶ τῆς ἐν αὐὑταις διατριβη. ξξητησα γὰρ πῶς δυνατον αλλῶρ μὲ χαλινουν τὴν εν 
μιν κακιῶν καὶ τι εσται μοι αβὼν ἐρυόμενος μὲ ἀπὸ Ησαυ καὶ πρὸς φιλοσοφιαν 
λογικὴν καὶ ὑψηλὴν μὲ γυμνάξων. αλλὰ διοτι συν ϑξῶι νυν κατὰ τὴν δυνάμιν ευρη- 
παμὲν καϑῶς ξξητησάμεν τὸ ϑελήμα ἡμῶν, τὸ σκξευος τὴς ἔἐκλογὴς καὶ τὸ φρεώρ βαϑυ 
Α΄. στομα Τρηγοριὺν καταλαβοντεᾷ ολιγον πειϑὼ υμὰς ξαν μὲ χρονον. καὶ ξητουντες 
μονὴν οὐχ ειλομεθα τὰ εν πόλεσιν, τε  πονῆρος ἡμὰς οὐ πεπλανῆκε δια τουτῶν 
(πλανην) 1 δολον μηχανώμενος, τοῖς ἀνθρώποις" ἀλλὰ γὰρ ἐπριναμεν τι ἢ πρὸς οκἢ 
τοῖς ἀγιοις διατριβὴ μονὴ κερδαλιμὴη" λέγοντες γὰρ καὶ αἀχουοντες τοὺς ϑείιους 
λογους διαπαντὸς εϑος δὔραιον καὶ ἐσχυρὸν καὶ ἀσάλευτον τῶν ϑεώριῶν αναλαμβανο- 
μεν. τῶν οὐν παρ᾿ ἡμῖν αὐτὴ ἢ καταστασιξ᾽ ὑμὲὶς δὲ χεφαλαι ὑπὲρ παν αἀγαπηται 
καὶ θείαν προσέχετε πὸ τῶν ποιμενίον (διλισταιας μὴ τι αὐτῶν πλαᾶνων ὑμῶν τὰ 
φρεάτα ἐμῳφραξηι τε καὶ τὴν καϑαροτητα τὴς γνώσεως τὴς πιστεῶς ὑμῶν ϑολῶώσηι. 
τοῦξ γὰρ μελετῶσιν ἐνὰ μὴ ἀπὸ τῶν ϑειῶν γραφῶν τὰς ἀκάκους ψυχὰς διδασκωσιν 
αλλ ἀπὸ τῆς ξξω σοφιας τὴν αληϑειαν παραποιωσιν. ἢ γὰρ ὁ τὸ γεννητὸν καὶ τὸ 
ἀγέννητον κατα τῆς πιστεῶς ἡμῶν ἐπεισαγῶν καὶ τὸν απ χιῶνος ὡς οὐκ ετι διδα- 
σχὼν καὶ τὸν κατὰ φυσιν πατέρ ὡς ἐγένετο πατῇρ χαὶ τὸ ἁγιον πνξυμὰ οὐκ αἰώνιον 
λεγῶν οὐχ ὡς οἱ ἀλλοφυλοι πράττει, οἱ εφϑονησῶν τοῖς προβάτοις του προπάτορος 
νὰ μὴ πιώσιν ἀπὸ τῶν καϑαρῶν υδατων εἰς ξωὴν αἰώνιον αλλομενων: αλλὰ κατὰ 
τὸ προφητικὸν ρημὰα καταχρισιν ληψοντοι. λέγον " ἐμὲ ἐγχατελιπον πηγὴν υὑδατὸς ξωης 
καὶ ρυξαν αὐτοῖς λάκκους συντετριμμένους οἱ οὐ δυνήσονται υδὼρ συνεχειν (ΦΟΤ ΠῚ. ὃ, 18). 
δει δὲ ἡμᾶς ομολογειν τὸν πατέρα ϑέον καὶ τὸν υἱὸν [ ϑξον χαὶ τὸ αγιον πνξυμὰ οε" 
ϑεὸον κατὰ τὲ τὰς γραφας καὶ τοὺς ὑψηλοτερῶς αὐτὰς διάγνοντας καὶ διδαξαντας. πρὸς 
δὲ τους δφ᾽ ἡμᾶς τὸ τὴς τριαδος μυστήριον ἐπισπωμενους λεγομὲν οτι ἡμξις ενώ τὸν 
θέον ομολογουμὲν οὐχ ἀαριϑμων αλλα φυσει. παν γαρ αριϑμωι λεγομενον οὐκ ἀληϑῶς 
ἐστιν ἐν οὐδὲ ἁπλουν φύυσει, ὁ δὲ ϑέεος ἁἀπλοὺς εστι ἀσυνϑέτος ὑπὸ πάντων ομολο- 
γουμενορ᾽ οὐκ ἀρὰ εἰ αἀριϑμῶι ὁ θεοῦ, τὸ λεγομενον ἔστι τοδξ' “εν ἀριϑμῶι λέγομεν 
οτε εὔτιν ὁ χοῦμος αλλ οὐχ ἐν φυσει ουδὲ ἀπλουν αλλὰ μεριστος εἰς τὰ στοιχεῖα 
εξ ὧν συνεστηκεν, τὸ δὴ πυρ καὶ τὸν ἀξρὰὶ καὶ τὸ υδὼρ καὶ τὴν γην. παλιν ο αν- 
ὕρωπος εν αριϑμωι ονομαξεται, ενὰ γὰρ ἀνϑρῶπον ειῶϑαμεν λεγειν αλλ' ουχ ἀπλους 

ὁ δ σώματος καὶ ψυχῆς συγκειμενος" ὠσαυτῶς καὶ τὸν ἀγγελον νὰ αριϑμουμὲν 

Ἢ) ΤΙΘΒοῦ ἔν α16. ἄπβοτε ὑπ ἴππογ Θοβομίο!ἑα ἀθ8 ὙοΥ , βοῖγ ἱπέθγθββαπίθ Βυίοῦ μοῖρ, ᾿νΐς 
ἴοι πϑολιίτα ρ] ον βαῖνα, ππέον ἄδπι ΝΆπιοη 65 ΒΆΒΠ]Π1115 θεῖ Μῖρπο ἰομι. 83 δρ. 8. 8. 94---268, 
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μυὸς ἰἰαανμο ας οἷα. κομοὶ μὰς βροοὶ . μῤ..49 μϑὶ ὦ .Φ οὺς Μὲ. κλλλθο 
ἰμϑαϑ ἔβλλαϑο ἰμϑϑ μνο οοοδνς, μβκϑθ μὸν τρῶν βαλαθν Ὁ ἐλ. 9 αϑοι εἰ ΝΕ 

κλδρθ οὔνϑ δὲ βιυιλαν, οδλι σλο μου μὸν ἰοῦ β κυμο οΣ κῶν τωϑοδῶς, 

οὐδ» Βα "βαϑν οιοδο ον ἰμαθο . μδοα ἐ [κι οδλο [καθ ΘΟ «νον νι τες οὐμϑῖοο οἷν. 

μβαλας γον ἤαθδι «ϑοδοΐ ρας οο. μον καθὸ μέρους ομο βϑαςςὸο μας. 

τον μωρῦσοο μῦθοι [κοῦ ϑιοδυὶ ἰκυαλαθο ἰκαλο 9. μμο ογοδ αν καλανοὶ 

οἱ ον ωϑο,. 5 Οἰβθλιοο ὁμδε μρωυϊδο [9 14.649 μδμἕ ἰαυμαννο ὦ 

οἌλο ϑυδβδοοο βϑδν ἰκογ ἰϑῳ ᾿δγαρ ον. οἱ ἰοδαν ομβ. οϑοθο δες 

Ῥμο οοο Π᾿ οϊμο ἰδϑοςθῦ Ῥρο ταις αἷς, οοιοδοΐν, Μὲ μοὶ οἱ βδυδνδοῦο 

. ὠϑιαυδναν ᾿ὐοιοδ δ ν Ὁ ερονι. οοδοδον Ῥρο ὁοὴ δα. οοἹ τομθλοῦ ἰδ. λολοολα ΩΣ 

μιαροῦ [κκ.90 ἩΥΡῚ μοί δου μῷς Ἀτο ΝῺ οροΣ μμαδὼ [1905 οἰ} σοὶ 

μῶν «οἷς. δὲ Ἰδδλραυ [μα αυκοῦ Ῥβοο,. οἷς. δυὶ ἰδθαραυ οὐ [δοαυ οος οἷ. μ“ 

οὔν9 ομϑοῦ ἰἰααυμοῦ οο᾽ ᾿ναδιλος, (δῖαν υνοῦο οἱ ἰδ εἰλαα,θν ὡοιοδυΐ ϑβιρϑο 

βου "5 ον. Οὅμαν ἰδαθν μοὶ ΟἹ 699] ἐαροδθο, οολασοῦν ἰδιααϑο νοἱ μ...55) μι 

μς βουν «ροίδον βάβαο αὶ ἰλονααβ ἰραϑὶ μὰς το «τὐροὶ ἰμ5 9 βοιὸ 

οοὺ κδο.ἰς Ια ὁ ομοὶ δ Δμ5 ον ἰλοοῖν οροίδοο, «ϑομγαλῶς, ἰὸς Ιαϑᾶθν βοΣ }}}9 

ἴον δ. ρος, ἰδῦϑο μοοὶ φοὸ . κιροο υλοὶ κα ρδντι ολο κτσγοθο Ιμο λουμὰς 

κως ἰοδὰ Οἰτοδι λανοα, ᾿νμδδο βὰς ον θ᾽ Κα ἰεϑυ μοῦ μα Εἱ 

. αν οἱ ἰοιδν τοίδϑον δὰ βλοο. οιοδοὶ ολοδ οὶ 9. Ἐ5. ον δ 5) ἰοῦ! . ΔοΝν}5 

οἱ ἃ βαϑᾶϑον ἰωρνῖν οι ναὶ τἰοῶῦν μαι οἱ. δαὶ νοὐνῖν ἐμοὶ μὴν ἠγο νοὶ 

ϑἱοδωθ ϑιογαλα. οὐ ἰοῶν οἰ μον  Ομοίδαο [καθ ἀ5 5 "" 

Ομ Ἄγ ἰδεεϑ 9 ἰδδυμο Ποῖον Λόα μὲ μμοὶγ μὸ οὐ οοιογααΐαν, . ἰοῖδα ὡοιοδὶ 

δ. μὰ Θ δ ναο) 9 Ὅλο «Δα 5 ὦ] 5.9 μοίδδο. οϑιοναιδον οὐ ττηϑ 
μακν. βορὺς Ὁ ἀωλ! -οιογακῶν.», αν αΘ δ οἱ [κθον να μμϑ:5 οἱ «οἱ 

«ὐ ὰο δ.ν οἱ σα μοὶ μῦς λα "γ οὐϑοΐ τ κϑθοδοο [7 μ05 ϑθαδο ἢ 

“τ θοὸς οὸς μος ΝΟ. οιαιόα, ἔγιναν, φοὶ μα] Ἐϑὺ «τμον βοΐ» οὶ οὶ ελ9) 
«ὔὔέΨὅἔοδοσλο οὐ (οἱ ἰκϑοὶ. [ανλοο [12.) |5ογ ὦ: μως ἈΦ. 'γαλο δ.2) μος κα 

91 δῦ. οο, Ὡοιογαλῦνοο (λακον οὐοορο δι υδδο ἢ} οιογαλῶνς οο1} σοι. ἰμωοοὶ κ9. 5. 

(θἰο «μανλο ϑομδοΐ Ῥολο ων ς Οϑιογαλῦαν } ΘΟ κὼΣ ἔλῳς. ἔπι. οἰοιδν μ καὶ Μὲ 15 ὁ 
ποηοινθ οὔἷοιο γος ΟἹ, ἰοδὰ μον» Θοῖο. -οογαλῦνο βθαα ὥὐδλοῦ οον ἐγο) 

οἷς. εἰοιδα ΔΩ) οιογαιδνσιο τοῖῶεςς ᾿ὦνοι υϑο ἔϑὸςς οἰἱ οἷα Ἀνο «ὧὐὐνϑὸὶ. 

ἰοΐν ̓  ρομοδάθοῦ οσο, διοας, Μ᾽ εϑομδωὶ γαοΣ υοῦὴ» οἱ μῶν αῦϑα ον. 
αϑὸ ὐδο . μ56. ἰοδν ὁμαν, ἰοο ΝΆ οος Ομ οϑιογαλῦνθο δυμοῦ οὴ υοἱ εἰαδςς ε9 

ϑοῖο οοας μμοος, αλῶῦθο. λούδιραδ» ἰδ ροκόοςο στος, μα Ὁ 

ΕἾΘ ἰοῦ ον μὸν βοῶν τὸς Ἀ᾽ τῆμος ον ἐποφροο ἔμ ἐν ἰοβν ἢ Νυὶν κανΐ . τοὶ σον 9 
ὉΚῈ τὸ οδ5 ἈΪ . οιορνῖθ ρρο λον. ἰαμθο λαα, υμὸ ροῦο «ομθο Κρῶο 9) 

ἰοῶν δ. ὡϑιογαλδςο, κὰν ἕλω, «ὐβμοὶ «γοῦν, Θϑοο αὶ ἰδ ων μοὶν "δΝ5' ὡ μου! 

δ τους. 
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αλλ' οὐ φύσει καὶ ἀπλουν᾽ οὐσίαν γαρ τιϑέεμὲν μετι τῆς αγιοτητοὸς τὴν τῶν ἀγγελῶν 
φυσει. εἰ ουν πῶν αριϑμωι ἐν ον" φυσει υὐχ εὔτι καὶ τὸ φυσει εν καὶ ἀπλοὺν ἀρι- 
ϑμῶν οὐκ εὄτιν ἡμεῖς δὲ τὸν θεὸν ἕνὰ λέγομεν πῶς ἡμῶν κατεπεισαγουσι τὸν ὡρι- 
ὥὕμον ον καϑολῶς «φοριξομὲν καὶ... ἀπ᾿ δκεινης φυσεῶς νοξραρ ] καὶ μακαρίας; ὁ 96 ἡ 
ὁὲ αριϑμος εστι τὸ ποσὸν, τὸ δὲ πυδὸν τὴι ἐνσωματῶι φυσει εξευχται, ὁ ἀριϑμος ἀρὰ 
τὴς ἐνσώματου φυσεῶς ἔστι" ποιητὴν δὲ τῶν σωματικῶν τοῦ κυριον πιστεύομεν. πο 
ἀριῦμος δηλωώτιχος φυσεὼς υλικὴς καὶ ὠρισμενὴς ἐνοτὴς δὲ καὶ μονοτῆς ουσιας ἀπλὴς 
καὶ ἀπεριληπτου ἀποδεικτικὴ. ος δὴ οὐν αριϑμον ἡ κτιόμα τὸν υἱὸν τοῦ ϑξου ἢ τὸ 
αγιον πνευμα προσαγόρευξι πλανᾶται φυσιν παχειαν καὶ περιληπτίκὴν εἰισαγων" περι- 
ληπτον δὲ λέγω οὐ μανὸν τὸ τοπῶι. περιεχομενον αλλὰ καὶ τὸ προγνῶώσει. ὠρισμενον 
τὸ μελλον εξ τοῦ μὴ εἰναι εἰ τὸ ξιμαὶ μεταγεσθαι, τὸ καὶ τέχνηι οριξεσϑαι δυνα- 
μένον. παν γὰρ ἀγιον προραγορευομενον χαὶ φυσι» περιληπτικὴν ἔχον τὴν ἀγιοτῆταὰ 
ἐπικτήτον κατέχει τὸ δὲ ἀγιοτητὰ ἐπίκτητον (συμβεβηκος) ἔεχον τῆς κακίας οὐκ ἀνεπι- 
δεκτον, ὁ δὲ υἱὸς καὶ τὸ ἀγιον πνευμὰα πηγὴ ἔστι τῆς ἀγιοτητος ἀφ᾿ ἣς πᾶσα λογικὴ 
φυσις κατὰ μέτρον τὴς καταστασείος (γιίξεται τουτέστι ὅτα τοῦ λογου τὴς αληϑειας. 
οὐχ τι ὁμοιὺς ὁ υἱὸς πᾶτρι ἢ οτὲ ἀνόμοιος λέγομεν, ξκατξρον γὰρ εκ τοῦ ἴσου Οὐχ 
ἐνδέχεται λέγειν ἔπει τὸ ὁμοῖον  χαὶ τὸ ἀνόμοιον ὃν ταῖς ποιοτῆσι. μόνον λεγεταὶ, ἡ 96 
δὲ ϑεοτὴς τῶν ποιοτήτων ελευϑερα᾽ τὴν δὲ Ἔνοτήῆτα τὴς φυσεῶς ομολογουντες δεχο- 
μεϑα τὸ ὁμοουσιον «πὸ τοῦ γεννήτου (γενητοῦ) καὶ χτισματὸος φευγμοντες ἔπι του ϑέου 
πατρὸς ουσδιωδους γεννήητορος του ουσιωδοὺυς υἱοῦ, ἀπὸ τουδὲ γὰρ ἐννμοξιται ἢ ὑμὸ- 
ουσια, ὁ τὴν ουσιαι ϑξος τῶι τὴι αὐτου ουσιαι ὅεωιν τὴν κυτὴν ἔχει οὐσίαν. χαὶ οτιὶ 
λέγεται ϑξος καὶ ὁ ἀνϑρώπος, ὡς τὰ ἔγὼ ειπὰ ὕϑεξοι εστε (ψ 81, 2) καὶ ο δαιμὼν ὅγεος, 
ὧΒ τὸ ον ϑεοι τῶν εϑυνὼν δαιμόνια (ψ 9,5), αλλὰ γὰρ ὁ μὲν ἀανϑρῶπος κατὰ χαριν 
λέγεται οἱ δὲ δαιμονὲες καταχρηστικῶς, ὁ δὲ ϑξος μόνος τῆι οὐσίαι ϑεος. τὸ δὲ μυνὸς 
ει λεγῶ τὴν ουσιὰν τὴς ἀγιᾶς ϑεοτῆτος γνωριξω καὶ ον κτισμα, τὸ δὲ μονὸς λέγεται 
καὶ ἔπι τινος τῶν ανϑρωπῶν χαὶ ἔπι πασὴς τὴς φυδεῶς «πλωφ' ἔπι τινος τῶν 
ανϑρώπων ὡβ ἔπι Παυλοῦ ος μονος ἡρπασται ἕως του τρίτου ουρανοῦυ κτλ (1| Οὐν, 13,9 ἢ), 
ἐπι δὲ τὴς φυσεως καϑολὴς ὡς τὸ “΄ατιὃ ἀνϑρῶπος ὠσει χορτὸς αὐ ἡμέραι αὐτου 
(ψ 103,15)" ἐνϑαδὲ οὐ τοῦ δεινὰ αλλὰ τὴν φυσιν καϑολου γνωριξει οτι πᾶς ανϑρω- 
πο ολιγοχρονιος καὶ ϑνητος. οὐτῶς χαὶ τουΐο συνιεμὲν οτι περι τῆς φυσεῶς ειρηται 

τὸ οτι μονος ἀφϑαρτος εὔτι ] καὶ αὐτὸς συφος μονὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἀγαϑὸος εἰ μὴ εἰς ογ) 
Ὁ ϑεορ᾽ τοῦυτὸ γαρ τὸ εἰς καὶ ἕκεξινὸ τὸ μόνος τοῦ αὐτοῦ δηλωτικα. καὶ ὡσαύτως τὸ 
ὁ τανυσὰς τὸν ουρᾶνον μονος (00. ὃ, 8). καὶ πάλιν οτι κυρίον τὸν ϑεον προσκυνήσεις 
καὶ αὐτῶι μονῶν λατρευσεις (Δ. 4, 10) καὶ οὐκ ἐστι ϑέορ ἄλλος πλὴν ἐμου (188. 46, 91). 
ταυτὰ γὰρ τὸ ειξ καὶ τὸ μονὸς ἔπι, τοῦ ϑεου οὐ τὸ ἕναντιον τοῦ υἱοῦ ἡ του (γιου 
πνευμαάτος υποσημαινει, ἀλλα τουτῶν οἵ ϑέοι χρηματιξουσι κατα ψευδορ᾽ ὡς τὸ ο χυριίος 
Ἡγαγε αὐτὸν μονὸς οὐκ ἣν μετ᾽ αὐτοι ϑέοὸς αλλοτριος (Πα, 89,1.) καὶ οτι περιειλον 
ον ἀπὸι Ισραηλ τας Βααλιμ καὶ τὰ αλόὴ «σταρῶϑ' καὶ εὐουλευδαν κυρίων μονῶΐ 
(1 ὅδ. 7,4), καὶ παλιν Παυλὸς λέγει ὠσπερ εἰσιν θξοι πολλοι χαὶ κυριοι πολλοι 
αλλ᾽ ἡμιν εἰς ϑεὸος ὁ πατὴρ εξ οὐ τὰ παντὰ καὶ εἰς κυριος 1. Χ, δι’ οὐ τὰ πανταὰ 
(1 ον. 8,58). αλλα ξητουμεν εὐϑαδε, πῶς αὐτῶι εἰποντι εἰς ϑέος οὐκ ξξηρκησε τὸ 
εἰρημενον, ἔἐπειπερ δλέγομὲν οτι δὶς καὶ μόνο ἐπὶ του ϑέου τὴν φυσι ἀποδεικνυσιν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὁ πάτὴηρ προςτεϑεικὲ καὶ τὸν ἃ. ἐμνημόνευσεν. οἱμαι δὲ οτι Παυλωι τῶι 
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οἷν Ὅθο ἱγΣως Ια μβκοϑ .γορι. βλλάθογο ᾿ϑιροοὶ ᾿ϑινο Μὲ «ταὐρϑὸ οο μιαν, 
ἰοῖδλο εἰρϑῶς, Ἰοΐδο 13} « οιογαμας, ἰορδν, γεδν ας "89 ον αϑὶς γανὰς 
δοΣ ᾿ϑἰν ἰδιϑϑοοὶ, μϑὸ οὶ, μὲ. οὶ ἰοιῖνν το ἰδδο μϑὶ γον. δγαοΣ υορα. 
μμωοὶ μῷ ϑοῖο πϑιοβ ρρο δῶ. . μμον ϑοὶ ἰγοιαν. τϑο οἷδλν ομϑο Ὁ ,μὸ 

ογαδυν ἕκως οι, «αι ἰδβραλοῦ, ὁ μι. μααδνο μὸν οἱ α διδοὺς, βκλλαθο λα α.Σ 
εὴϑ Δ δῶ ὁμα ᾿,ο. ῥὸ ἰγο) μος ᾿λλγαλο (ὦ. ΟΣ οὐ» ἰδ ἄλλθος, , μλλμαοο 
«Δέκα νι α, οὐοο» «.}} «9..9}} 7 .ὄ μοι νος, τῶϑϑοο.. μοίδ βμαλδὸο αδ, ἰυτβον 
ϑοῖν θα ἰοιαοο ΔΝ 5 ὁδο ἰλοῦξθθοῦ βδθσαα ἐδῶ οὶ μῷς οἷ. ἰοοι δι 
"πὰ σον αὶ; δον, ον. (οἱ ομδυ ἰγοὶ νοἰο μα κα α, οὐομ 6} 5.3) 
δλθε  οὐδανοὴ ὧϑ ιϑὶ ἰοβν. 5 ϑσλο, ΟΣ ὥθιο [μκκ δ δα. ᾿δμαν «ον ὁ οὐμμα ἰοιδνς 
κμ γ50 ϑα ἱεμυὶ ὁ ἐμ μὴ καϑροδθο 5 "ν᾿. Δαγαον οὐ (δαιλλο ει 49 50) 
εἰθιαςον ϑΜο κοῦ Ῥρο οο᾽ τὰ. ἰσομο :ἰλουρθρραςν βοσδιν ἰ᾿οοδν αι.» μῶ5 
Ἄβροα. ροῖν ρϑῦνσοοος, ὅν ΔΘ μοῖν σαν κῶνον ἰδγοο Οὔ Ων οἱ [ὃ 
το τκρλλβ θοῦ ἰκονἱ οὐ (ρθῶ υρρλΣ οδουαδι αἱ» λοθαρον. . Οοιδδι λιθο 
ΤᾺ δῶ μὲ ὧν μὴν ἰγον. ἰδ ρατο βαροδ Ῥρροῦς . ΘΟ δια κιϑοῖν, οἷν. κοῦ τος 
φδδδο δύ αϑον [αλϑν ἐμὶ ὡ τ μρααὶ. «ἾΝΆϑλον ὅς. ὡὸ τὸ κι ομδ ἔλῳς, [19] 
90) ὦ Ῥρθ δ το) »ο οο᾽ -Ὡς μβὸ ὁμδδιο ἰδοδλο μζδς οἷς μῳς 539 τος 

98", ἰϑομ μάθουν [ον αλα, ο0) «Θἰν. κὐλιλλο μέοΐ 9) οὐ ὺ οἱ «ὐὐδαλο αὶ μὸ ἰοθμν 
μῶο «Ὅοον μοὶ βϑλθῦ ξςθς) τῶν ΟΣ μοὶ μὼ μὲ «μὸ μα Μὴν μοὶ ὥοῦ οἱ ββάμαθο 
καὶ Μδ ἸῸΝ λιο δέν Μὴν μοὶ Εν. μα χμιθν ἰδοῦνονς, {ἢ μὰς ὁοὴ ομάθμο [οἱ δ φοο 
λμεμν χθὶ ἐθ υαὐδὶΣ Ῥτὴο τθιοδο  μοιγο οἰαλθο, μοὶ κωλὰς μας ὁ 15 δ 4θο μ] 
τὐσϑθι9 ᾿ς ΘΘΟΣ κοδιαὸ οὐδ Ὁ ἡ τς οἱ ὩΝ  [μκ5 μοὶ δος δ οἷν οονο, και οϑσλο 
ἰδέίας ὅδιο ἰδ α ο,βογο οαλοας διὸ; οξαιανςδϑο .τϑ ἰββδαυγο ἰδβϑδον ϑιαι, 
ἈλρδοΣ κἀν. οἰδων δ οδοοο οβνοδςςς ὁμαα μοο ὡἱ ἐμεθ «ἰδωυοίο ἰἴβεοῖμοο :.4ϑὺ βιβλ δλο μον. ἰοβδι ἰδῶμο μον ἰδϑιο αυοαΘ οι μονθοο δμοί εν μοδοον ἰγοι ἰνλο Δ νοὶ οἱ ἰγϑιο ομδο» κὔνοιν ἰδδιρμος, Νέρορο 5.6 ἀ5 
[δ:ϑὺ ποιδϑν, Ομ μαυδοο Θοὶ, ἰδόνδο ἤγοιθο οὶ οὐ ὡϑὶ ϑοῖο . ἐγμασ, 
Ἄροοο Μὲ τραιομο ἐμ. οοδοΐ μον μαθ μῶν - μον Μὰ ὁθ 9] οὐ Μ᾽ δος 
Ἱικὼ. δ άϑδοο [195 ομϑο Ὁ ὁμϑο οσὐὐ δ. υρ) μ] δ Ὡς Εδυαος, 

δ᾽ ἶδωςο ἐὸ ἰδῶ ἸΝωυξοῦν ὁ «5 δ ων αἱ Ὡϑο Ὅν τμοὶ ΗΔ] ἐδ ας, 
εἰ ὦ βαυαο μϑὶ δοὶ Ξἢ) ΟἹ βοίδοο ωθο) Βοοια ὧἱὐϑ ἂκ. μβᾶυαϑ .ϑοι εἰ ὅπας 59) Ιβο οἰδϑαβ ομο μα οεοῦ ἰδαδόν δρυΐ (οἱ ων δα οἰμθ [οἷν σοὶ μμο ε5 ὦ δαϑο) Θἰ; οθὶ ὁο. ἴδον ἔρος οοιοδ οὶ ἰδθο τ3 - οὶ ᾿3ὶ ϑρϑο οὐ (θὴρ αἰ :θονὶ 
ϑολο . μ5}|.ο δὸ λ.ο μὸς πομΝδϑῦο μα μα ὡὐϑνο μον] μ5|νον ἰδναβ αὶ 
ἴμιραο [35....) ογα) Μὲ τ: ἴα.) μὸ ἰομων οἷν. ἰοο δῶν πομύμυο,, (58,50 ὡο ξ5.)} ϑοβν. 
εἐοιδδσις δας, ογαλουῦ; ἑν δϑοὸ δὰ ἀλλο σοῦ, 5 τϑῦλ9 οἱ κῶνον .᾿διμ.5) ὁο 
ανο}} κϑναὐοὶ ὧδ ἰοοὶ ιν οοβνο κα] ὉϑΑ᾿ ΝΒ, φοθολοο .οον 9. ἰμαϑὶ ἰϑίδον 



ΒΠΑΘΝΙΤΒ. ῬΟΝΊΤΙΟΠΒ. 625 

δλξυει τῇς ξἠλογὴξ οὐχ ἡρχεῦε μόνον ϑέὸον κηρυξαι τὸν πατερα καὶ ὕϑξον τὸν υἱὸν 
χαν ὕξον τὸ ἀγιον πνδυμα, ὁ δη δια τὴς λεξεῶς εἰς θεοὺς ἐσήμηνε, ἀλλα παλιν τινὰ 
καὶ δια προσϑεάεως τοῦ πατῃὺς ἀποφαινοι τι παν εξ αὐτοῦ καὶ δι τὴ μνημης του 
κυρίου παλιν οτι δι᾿ αὐτου τὰ παντα, καὶ παλιν διὰ τὴν προσηγορίαν 1. Χ. τὴν 
ἐνανϑρώπησιν αὐτου λέγοι καὶ τὸ παϑὸς ἀποχαλύυπτοι | καὶ τὴν ἀναστασιν ἀποφαινοι" ΟἿ᾽ 
τὸ γὰρ 1. Χ. τοιαυτὰ νοηματὰ ἡμιν γνῶριξει. δια τοῦτο πρὸ τοι παϑους ὁ υἱὸς 
παρηιτήσατο κυριὸος 1. Χ, απουεῖν καὶ τους μαϑητας δχελευσὲ μηδενι λεγεὶν οτι αὐτὸς 
1. Χι, εμελλὲ γὰρ μέτα τὴν τῆς οἰκονομιὰς αποτελειῶσιν καὶ μετα τὴν σναλημψιν 
αὐὔτοις ἀφεῖναι αὐτὸν 1. Χ. κηρυσδειν. καὶ τοιοῦτον ἔστι καὶ τὸ νὰ γιγνωσκουσιν σὲ 
τον μονον αληϑινον ϑεον χτλ (10}.. 18,3.) χαὶ τὸ πιστευετε εἰς τὸν ϑεον χαὶ ξἰς 
ἐμὲ πιστευετε (01. 14,1). πανταχοῦ φυλαττει τὸ ἀγιον πνευμὰ τοὺς λογισμους ἡμῶν 
να μὴ ἔνι προσεγγίξζοντες τοῦ ετέρου ἀποπεσωμὲν χαὶ ἀποβλέποντες εἰς τοῦβ περι 
της ϑεύτητος λογοὺς τὴν οἰκονομίαν ὑπερορῶμεν ὥστε τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀμελουμενον 
ἡμυν εἰς βλασφημιαν γενεσϑαι. τὰ δὲ ρηματα αὶ οἱ ἀντιδικοι ει τῶν γραφῶν ἀναλαμ- 
βανοντες διαρϑειουυσι κατὰ του ἰδίου λογισμους εἰ τὴς τοῦ μονογενους δοξης 
κενῶσιν ουτῶρ κρινωμὲν κωϑοσον δυναμεθα ἀποκαλύυπτοντες τὴν αὐτῶν ἐννοιῶν. καὶ 
πρῶτον ἐν μεύωι τιϑεύϑω τὸ ἐγὼ ζῶ δια τὸν πατερὰ (Τ0}.. Ὁ, 5). ἐστί γὰρ τουτὸ τι 
τῶν τοξευμάτων ὑπὸ τῶν πονηρῶν εἴθ τὸν ουρανον βαλλομένων αὐτῶι οὐ καϑηχοντῶς 

ὠμενῶν. οτι ἐνϑαδὲ οὐ τὴν αἰιωνιαν ἕξων ονομαξει" πῶς γὰρ; τὸ δ ἀλλο τι ζων 
ἴζωη ειναν οὐ δυνάται περ οὐδὲ τὸ παρ' αλλου ϑερμουμᾶνον αὐτοϑέρμον εἰναι οϑ᾽ 
χώρει" ο ὃὲ Χ. ἡμῶν λέγει. ἐγὼ εἰμι ἢ ξωη. αλλὰ γὰρ ξῶην λέγει ταυτὴν τὴν ἐν σαρκι 

εν τουτῶι τῶν χρονῶι γενομξνὴν ἣν ἕξη: δια τὸν πατερὰ ὡς θελήματι. αὐτοῦ εἰς τὸν 

κοσμον τῶν ανϑρπὼν ελϑων" οτι οὐχ εἰρηκὲν ἐγῶ ξξηδαὰ διὰ τὸν πατερὰ αλλ' ἕγω 

ξῳ δηλαυγῶς τον καϑεστωτα χρονον ἀποφαινων. οτι δὲ τοῦυτὸ ἔστι τὸ σημειουμενον 
απὸ τοῦ μετώ ταῦυτὰ συνιεμὲν" χαὶ ὁ τρώγῶν μὲ κακξινος ξησει δι’ ἐμὲ (08. Ό, 5), 
τρώγομὲν ὃὲ τὴν σαρχα αὐτου καὶ πινύμὲν αὐτοῦ τὸ αἰμὰ καὶ γιφνομεϑα μέτοχοι του 
τὲ λογου καὶ τὴς συφιαρ δια τῆς ἐνανϑρωπησξως αὐτου χαὶ (Ὁ) τὴς εὐσαρκωσεῶς 
αὐτου καὶ της ἐδωδης σωματικὴς καὶ πνευματικὴ. σαρκα δὲ καὶ κιμὰ ονομᾶξει παδαν 
τὴν δλευσιν αὐτοῦ τὴν μυστικὴν καὶ τὴν διδαχὴν ἀπὸ πρωιτικὴς χαὶ γνωστικῆς καὶ 
ϑεολογίαὰς συγχειμξνην, νι δὴ τρεφομένη ἢ ψυχὴ προσάγεται πρῶτον δια παρασχευὴς 

τὴν τῶν οντῶν γνωσει. καὶ τοῦτο εὔτιν ὧβ κατὰ τὴν λέξιν τὸ δοχουμένον ειρησϑαι 
αῆζηϑως. -- καὶ παλιν" ὁ πατὴρ μου μειξῶν μου ἔστι (οἱ. 14,28). χαὶ τουτῶι τῶι 
ρήματι, χρῶνται οὐ ἔχγονοι τοῦ πονήρου αδικοι" ἐγὼ δὲ καὶ ἀπὸ τῆς φωνὴ ταυτὴς 
τὴς αὐτῆς τῶι παᾶτρι φυσεως ὁ υἱοβ πιστευῶ οτι γιγνωσκεται. αὐ γὰρ συγκρισεις οιδὰ 
σαφῶς τι τῶν τὴς αὐτὴξ οντῶν (ρυσεῶρ ἐπιλαμβανονται" ἀγγεῖον γὰρ ἀγγξλου μειξῶ 

λεγόουσι καὶ ἀνϑρῶπον ανϑρῶπου δικαιοτερὺν καὶ πεέτεινον πετεινου 1 πουφοότερον. εἰ οδὺ 

δη οὐὔὐν συγχρισεις ὅπι τῶν συμιρυτῶν γιγνονται λέγεται δὲ ο πατὴρ μειξων κατα 
συγχροισιν του υἱὸν δηλαδὴ τὴηθ αὐτῆς τῶι πᾶάτρι φυδεῶς (ΞΞ ομοουδσιος) ὁ υἱός. εὔτι 

δὲ καὶ αλλὸ νοημὰ διάφορον εν τῶι λογῶϊ. τί γὰρ ἕενον δὶ οτι ὁ πατὴρ μειξων μὸν 
λεγει ἐπεὶ λογὸς ὑπαρχῶν σαρὲξ ἐγένετο ἕπειπὲρ καὶ μειῶν τὴς δοξης τῶν ἀγγελῶν 

ερανὴ καὶ τῶν ἀνϑοωπῶν" ηἡλαττώσας φησιν αὐτὸν βραχυ τι παρ᾽ ἀγγελους (ᾧ 8, 0) 

καὶ παλιν τὸν ἡλαττωμενον παρὰ τοὺς ἀγγελους (ΠΡ. 2, 9) καὶ ειδομὲν φησιν αὐτὸν 
χαὶ οὐχ εἰχὲν εἰδος οὐδὲ καλλὸς ἀλλὰ τὸ ειδος αὐτου ατιμὸν καὶ ἔχλιίποὸν παρὰ τους 
υἱοὺυς τῶν ανϑρωπωῶν (68 ὅβ,:1.). παντὰ δὲ ταῦτα ὑπεδεξατο δίχα τὸ πολὺ αὐτου 
ἐπὶ του πλαόματος ξλξὺς ᾿νὰ τὸ ὁλωλος προβατὸν σωσὰρ τοιρ δνενηχοντὰ ἔννξὰ συμ- 

μιξαι χαὶ τὸν ἀπὸ Ἱεροσολύμα εἰς Τεριχῶ καταβαντα καὶ δι αὐτὸ τουτὸ τοιβ λησταις 
εμπεσοντὰ ϑεραπευομένον παλιν εἰς τὴν πολιν αὐτου δπαναγοι. ἡ καὶ τὴν φατνὴν 

Διἡϊππάϊαπμοπ ἃ, Κὶ ὅε5. ἃ, Ὑ7156. τὰ Θὀὐ ΐπροι, ΡΒ]. - με, ΚΙ, Ν, ΒΕ, Βαπᾷ 18,:. 19 
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λον ῥ3ο) κρολ [μγ0}} «Οἱ οἱ ««ϑορ οἰδ αι μος, Θοὶ μα μῥονϑ θυ ἰγοὶ ΝΟ ΛΟ 
19]ν ρομθθο 'ϑο] οἱαιαρονος οος, ἰδπθο ὁ. ἑοῦ ἰοοὶ ὐογοδ. αν, .9. ομϑν 
δ ΚΣ ἰδιβο ἰοὺ νι βλος ἐμθ ἰοὺ δο ὅν.) ἰγοι δ ἀδο. ἴα ϑν οε5 ὠθϑδαὶ ᾿οοα9 
“Δο μρϑ!! μμυΐν μα οἱ Ὡό μϑὺὴ ΦΊΞΩΩΣ ἰυϑαὰ  μβὸ. .ϑϑαδι ον υοο 

99 ἰδδια, ΘΟ) ψ δι λϑος. [οον μδὼ τον. ϑϑιβανμοον 'μὼ» σδο ἰυυσὶ δα, θὲς Νοο, Ὡς Ῥροδϑ οἷβαδ δ βμαθὺ -οὴνςς Ῥῇ Εδυς ΜΒ Ων» Βοανο 
ἔϑιβῶο ἰγ9) «οἱ ΜΠ μι αὶ παν χ»μο ροδδο ἀσ τβαλλ5 ὡὸ μοὶ οἱ Η .'οο οοἹ5 
:κϑὺ λοϑαϑα δϑ αλὺν 99. ἰϑαϑ} μβαροῖεθ δ λὼ ἢ!) ελαιυβο δ Δ 
δ σι βὰς, ἰῃε θ᾽ μα οδθοῦ ο ο) (ΘΟ, μος. ἰμαϑι νος. μιν 1.9. δὼ 
μας ὁ Δ λοο μῶν ν προ βαϑοοὶν δὰ μθ ῃῶς φομθγ ς οροοσιν μα δὶ μϑ 
τϑ ἴϑιο ὠοακα 9 [(65..}») μϑιδ. ἰολῦ λοι ο ο.. μΘ} οἷν. αραο ἰμϑα 
οὐ μον ἁὐμς ἐϑν ἰμαιλιθο ὃ λθο τοῦ "Ὁ θο. ὁμαθν δος σοοὺ νον μα. 
τϑ τοῖο οἷς ΝΟ μος, Νσο .5 μας οἱ ρα αν ὠὥλροοξος 
μβδοδϑ οὐ χο [5]; 059) «15) οἱ μι) δὰ ββαδς -ον (6. ον) οἷς, μοὶ ομαθ ὧ:9 
δλῦδο ἰγπο ὡΣ ον μου, «ἰοδεὶ ἰδώσρο ἰδαϑιθῦ μοὐ τῶν). ομαθυν 
ἰμοὰς οὐϑιαθολου θαυ βόδι» ἰδοῦ ἰδϑοοΣ ορῦδο. ἀσοο ἰδθθον οδυλ ον 

99" κῶνοἹ «.οομδοὶ μ᾽ο βαυν, μος οἷς να. νον» το» βαλῶ» ἰβοομὸ. ἰδὰ 
δϑ» οἱ 30}, δο᾽ οϑον ΚϑλΩΣ 6.9. ςοοῦρθ) λυ μο -οιοριῦν. οὐ. Δοοῦδ ΠΡΟ ΎΎΝΝ 
909) τϑυδοο δι μ» ϑοαδν να ἀπο εὍ00) κῶν λὰ ἰδ ἰδϑωο δ αὐ 5 
ἰκαιοῦνδϑο οὔλ.α τὸς, ἰθο) μοὶ βϑαδν ὁ ζϑοὶ ιὸ οἰδον ας οἱ. ᾿ς οα 5,130 ον "».ο 
οο) οὔ» «αν μκιο ανμὼν 3911. οβνος, «Ἱ ἰδῶ, οἷον οὐδ δασὺ ἡ 
Ῥρο οὐ ἌΣ ἰοδὰ ας μοίδοο σον «ὐ "Νὴ βου ροδοι ιν, οἰϑομ ζαλῶνον .5} ἰοῦ ων μοίδδο ἴα ο.ν}ο «Ὁ ἰδβαδυ τς ον.) οο᾽ ΝΡ Ἀν» οοἹ σον ὐγοδ ϑιοδοὶ τὰς Β΄ ρ ἢ ΠΙαλ.9ο Ὁ δον οὐὐογοδοὶ ομαϑν ἰδϑαϑοο θο) ἰλα θυ»). Ῥῇθ ον ὍωΣ ἰον ας, μροίδδο σον δ. 90, αἰ τς ἰμβν ἰοῖδν 16 6.50 “ον αν, 
Θλαθοας λον ἰδ οἰ (δὸ οὐ οὐοοδιςς, Ἀν "γον δα. Κρο οοο : ριον.) 
" μα. ᾿αδοα 9 ἔδωσα, κροῦϑ ρρδῶσο μι σον ἱδως μα. μιϑῶν 9 
ΘΗ δῷς ρὸν Θοιδιαθσα ν [θῶ τιοομον μυθο!, μοὶ οἱ 550) κϑν μον (οὶ (5,8 μοὶ τοοῦ ὠθθγο ιν, μοὶ οΣ ἰϑὶ ἕϑ᾽ ἄδοος, ϑὶν βαλιϑϑ ον ἰδ οἱ ᾿ς μϑὰς ἰδομώδαςν ὼς διὸ θγ μὰς. μο. ἐξρλιθν ἰλωδϑα φο ἰδθσαα το) ον οἷν λα δ ἰδ βνο ΚΡΘΙ ΕΘΡΟΔΟ καδο» κοἱ υοονακῶς, οἷς μ᾽ ὃ και, ἰοβλ}} ἰδώβϑαο Ὁ ἰοιδὰν ἰδῶ σοὶ ϑορο οβναονι, τομδυὶ, τοἴβοΐ ἰβάλαϑου Ὡς αῦδοος ἂρ οὐ ζβο οἹ Ὡοοδο  ΟἰοοδΑΣ ἰδ ζρν, αυϑοϊι οδνον, μὸμ ἉΟἱ νοΐος. [196] ΜΠ. ΐγο Ῥοὶ Ὡς μο. οἰδδῶο ἴον» ἰδ δὲ οἱ 'ϑθοααο μον ἰκουδϑα ἡ ὁοὶ 
πον ὧν μβαήαϑας, μοὶ ἰδϑοιος μου Βοα,χβϑ ᾿ογαιλανοἱ [΄0. ων σο!ο εο Νὸς οβδ δον ἰδϑιρδοιςς, μοὶ «Ὁ βου, . Ιοον {7 μ9ο1}. 1αν ἰδῶ, θο. ἰλαργκαυο μανιῶν, ἰὼν μὸ μονα μδϑο  βοοῦ ἴω ἐδ μὸ »ο ω-ςς «οὶ 

Β...... ὃς 
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ἐπονειδιξετῶ ὁ αἱρετίχος εν ἣν αὐτος ὧν Ἀνηνωδὴς ὑπὸ τοῦ λόγου ἐτρέφετο. καὶ παλιν 

τὴν πδνιαν αὐτοῦ καταμηνυετω οτι οὐδὲ δν κλιυνὴι ἐνετρυφαᾶτο ο υἱὸς τοῦ τξχτονος, διὰ 

τουτο μειῶν του παάτροβ 0 υἱὸς οτε δια δὲ ϑνητος ἔγενξτο νὰ δὲ τοῦ ϑανατου 

ερυσᾶμενος μέτοχον τὴς οὐυρανιᾶὰς ξωης παραστησηιν. ουτῶς αδικεις ὡς εν τις τῶι 

ιάτρῶϊ επιτιμωιη. κατακυπτοόμένωῶι ἐπὶ τῶν ἑλκῶν 1 καὶ τὴν δυσοσμιαν αὐτῶν φερόντι 90" 

«να τοὺς πασχοντὰς ιασηται. δια σὲ ὥραν τε καὶ ἡμερὰν τὴβ ἀρισεῶς ἀγνοξι" οὐ γὰρ 

τι τὴν αληϑινην σοφιαν λανϑάνει, ἔπει πὼν φὴσι δι᾿ αὐτου ἐγενέτο᾽ ουδεις ουδὲ τῶν 

ἀνϑρώπων πώποτε ὁ αὐτὸς πεποιὴχξ οὐχ οἱδὲ᾽ αλλὰ καὶ τοῦτο οἰχονομεὶ δια τὴν δου 

αασϑενειαν τνὰ μὴ δια μικρῶν προϑεόμιων οὐ ἡμαρτηκοτερ ὃν ολιγοψυχίιαν πεσῶσιν ὧδ 

χρόνου μετανοιας οὐκέτι ὈὉπαρχοντος, μηδὲ παλὶν οἱ διὰ μακρου αγωνιξομενοι τὴν 

ἀντιπαλωι δυναμει ὡς διὰ τὸ μακρότερον τοῦ χρόνου ραιϑυμῶσιν" ἐχάτερῶν γὰρ δια 

τὴς κατὰ τὸ ταινομενον αγνώδιαθ σι ΘΌΡΌΡΟΜ ποιξι ὅτε τῶι μὲν διὰ τὸν καλὸν ΧΟ 

τὸν χρονὸον αἀποχόπτειν, τῶι ὃὲ δια τὰς ὠμαρτιᾶς τὸν χρῦνον τὴβ μετανοιῶς ἀπο- 

χρυψαι (ἢ). ορα δὲ πῶς ἐν τῶι ευαγγελιῶι αὐτὸν συναριϑμῶν τοις οὐχ εἰδοσι διὰ τὴν 

τῶν πολλῶν ασϑενειαν επ' ἐσχᾶτωι ἕν ταιξ πραξεσι τῶν αἀποστολῶν τοι μαϑηταις 

διαλεγομενος ὧς τελειοις ιἰδιως, αὐτὸν εξαιρῶν λεγει" οὐχ πὉμῶν ἔστι γνῶναι χθονους 

ἢ χἄιρους οὐβ ο πατὴρ ἔϑετο ὃν τὴι ιδιαι εξουσιαιν (οὗ. 1, 1). καὶ ταῦτα ὡς χαταὰ τὴν 

πρώτην ξητησιν εἰρῆται παχυτέρον, νυν δὲ υψηλοτερὸν τὴν τοῦ ρημαάτος εννοιαν 

εραυνῶμὲν χρουοντες τὴν θυρᾶν τοῦ λογου τὴρ γνωσείῶδ δισποτε δυναμεϑα ἐξαναστῆσαι 

τὸν οἰκοδεσπότην τον δοτὴν του πνευματικοῦ αὐτοῦ τοῖθ αὐτὸν αἰτουσιν, ὧδ φιλους 

ἡμῶν καὶ αδελφους | τρέφειν μεριμνωντῶν. αὕὔτοι οἱ ἅγιοι μαϑηται τοῦ σωτῆρος μᾶκρον 99 

ὕντες ϑεωριας ὡς ἀναμεσον ἀνϑρωπὼν ἀπὸ αλλοὺ λογου μὲν ἠρωτησῶν (Ὁ) την δὲ 

μακαριοτητῶ τῆς τελειοτῆτορ γνῶναι ξιριεντο (1. 24, τ τι οὐκ ἰσασὶν οὐ αγγεῖοι 

αὐτοῦ καὶ ο κύριος αὐτὸς περι αὐτοῦ ειρηκε᾽ καὶ ἡμδοᾶν μὲν ξιπε πάσῶν τὴν ακριβη 

τῶν ϑεέου νοηματῶν καταληψιν, ὥραν ὃὲ πασαν τὴν ϑεῶριαν τὴς ξνοτητος Ἀαὶ τὴρ 

μονοτητοῦ, ὧν τὴν ἐπιγνῶσιν μονῶι τῶι πατρὶ δεδωκεν (ἀφώριδθε). οὐμαι δὲ οτι τοῦτο 

λεγεται ἐπὶ ϑεέου οτι οἱὃξ ο ἔστι χαὶ τοῦτο ὁτὶ Οὐχ, οἱὃε ὁ οὐχ εὔτι" σοφιαν δὲ καὶ 

δικαιοσυνην λέγεται οτι οιἱδὲ ὁ ϑέος ὡς δικ. καὶ σοφια αφ᾽ αὐτου ὧν, αδικιὰν δὲ καὶ 

χακιὰν οὐκ οὐδὲ ὡς οὐκ ἐστιν αι καὶ κακία ὁ ἡμῶρ Ἀτισαρ ϑεος. εἰ δὴ οὐν τουτὸ 

λεγεται ἐπὶ τοῦ ϑεου οτι οἱδὲ ο ἐστιν αὐτὸς καὶ ὁ οὐκ ἔστιν οτι' οὐκ οἱδδ, ο δὲ κυριος 

χατὰ γὲ τὴν ἐνσαρκῶσιν αὐτου χῶν τὴν ὡπλουστεραν διδαχην οὐκ ἔστι τὸ τὴς τελειο- 

τῆτος Ἔπυϑυμήτον, οὐκ αὐὰ οιδὲν ὁ σωτηρ ἡμῶν τὴν τελειοτήτα τὲ κι τὴν εὄχατὴν 

μακαριοτητα: αλλ ουδὲ οἱ ἀγγέλοι φῆσιν ἰσασιν, τουτεστιν ουδὲ ἡ ἐν αὕτοις ϑεωρια 

καὶ οἱ λόγοι τὴς λδιτουργιαρ αὐτῶν ἰσασὺν τὴν εσχατὴν ἡδονήν" παχειὰ γὰρ καὶ ἡ 

τουτῶν γνῶσις κατὰ συγχρισιν ] τοῦ προύῶπον κατὰ προσῶπον. ὁ δὲ πατὴρ μόνοῦ τρο" 

φησὶν οἱδὲ οτι καὶ αὑτορ εὔτι τελειοτὴς χαὺ ἐσχατὴ μακχαριονηθ᾽ οτῶν γὰρ μηετι δι 

ἐσοπτρου μηδὲ δι' αλλοτριῶν τὸν ϑεὸν ψγιγνωσκχῶμὲν ἐλ αὐτῶι μονῶν ὡς τῶι ἔνι 

πλησιαξωμεν τοτὲ καὶ τὴν εὐχατην ἡδονὴν γνωσομδν" Χ. γὰρ βασιλειῶν λέγομδν πασῶν 

τὴν ενυλὸν γνῶσιν, ϑεου δὲ καὶ πᾶτρορ τὴν αὐλὸν γνῶσιν, ὡς ἂν τιᾷ εἰποι πασῶν 

τὴν γυμνὴν τὴς ϑεότητος ϑεῶριαν. ξὅτι. δὲ ο κύριος καὶ αὐτοῦ μακαριότης εὐχατῃ καὶ 

τελειότης ὡς κατὰ τὴν πρὸς τὸν λογον ἐνγοιαν" τὶ γὰρ λδγξι ἐν τῶι ευαγγελιωι; καὶ 

ἀναστηδω αὕτον ἐγὼ ἐν τῆι ἐὄχατην ἡμέραι (σοἈι, 6, ων). ἀναστασιν λέγει, τὴν ἀπὸ τὴς 

ενυλου γνῶσεῶς προς τὴν αὐλον ϑεωριαν μεταϑεσιν, εσχατὴν δὲ ἡμξῦαν τὴν γνῶσιν 

μδϑ᾽ ην αλλη οὐκ εὅτι, τοτὲ τοῦ ψφοὺος ἡμῶν ανισταμένου τὲ παὶ πρὸς το μακάριον 

ὑψοῦ αἰρομξνου οτὰν τὴν τὲ ἐνοτητὰ τοῦ λογου καὶ τὴν μονοτητὰ ιδηι. ἀλλὰ διοτι 

νυν ἐεπαγχυνϑὴ ἡμῶν ὁ νου κἂν τῇβ 7ὴ8Ἐ ἐκολλήθη καὶ τῶι πήλωι ἐμιγὴ οὐ δυνα- 

19} 
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6028 Ὑ. ΒΕΛΧΕΈΧΝΒΕΠΕ, 

ἰμο [ὸ ιἄϑ ἱμὰ ββδο οὶ μον ὁ ἐκϑιϑο οἷς ὡπϑ ἢ μαοι; δ ἀλο ΜῚ. ἰδολον ΟΝ ρα μορϑ, ασμοβοσο  αὐγδδο ϑᾶνος, ὁμασος ἡ οὐ μοὶ θυ Νιβνο, 
τοοῦ ιϑῇῷ δεμοΐ ἀδαῦο δου δδϑ [μθοιν ἂς μὸ μοῦ ὼς "κο ὡὸ «ὥνοῦνο ΝΟ νυλο ΘΟ οὴ μαίν τ μοῖρ Μὲ μνοο ἐδωδῦ, ἤθιϑο ϑροδ Νιβ μι ἠοοῦν ἢ! οἷν. 

[Ια ϑλϑο ῬλδθοΣ ὸ δὐο ομνν! ἔμας γοιὸ. 15] ὦ ΝΜ ξεν ᾿νοῦ. μ᾿ Δαν μὰ. μοὶ κϑο} θο. ἐμὴ ἐμοὶ ἰαϑαϑς μιϑὸς αλϑν νοΐ ολοας }|ο «οιοδο  ἰδωαὴν βμάμαϑο [πὶ ἰδ τα μ5 οὶ. ομλο [ι5οὴ ἰσθιν οὐ ῤλο ἈΩὴο οι. ο ομϑο) »ἱ νο σο δ. μοῖ μον μα ονοο Ἀὺὶ μϑλο μϑ} μομθ ὦ μαῦναν ἰθυοδϑξθς ἐμαϑᾶν 1 Οὐ κΣ Οὐ) ν᾿ ομαθν [μιῥοι α απο αὐ κο λοίν τῶν ϑι ΜΆ) οἱ ἱκϑ)ῦ αϑυ ιν τον κα αϑυ ΙΒ] «ἀϑομι μς ἠοῦνιο  ἰγοὶ οἷν (λα δον ἐδδιμρ οὶ ἰμοῦθο ο:5 φιμοοὶγ οϑοΐ ἰβο Μ"γ αὐοὴν. "Ὁ μα θυ αξος ἐμο ως κῥδναα ον κέδν αδτ κο ἰιαϑαθ μὲ μας ὅδ ὰς ΘΝ ΩΣ ἢ μϑ)ο ΟΣ ΚΘῈ ΚΟΝΟΣ μβναϑου ἰδ θ οοὶν, 
δα  βοὸΣ τοὶ ἰδοας. ας, μιν ως δ. μβιμδοο μαα ἀθ τον ἰδδιρν 
᾿Ξ  μὸ δοΐο [5 [και ϑϑομ κὰν σῷ Θοοι ἰΘὐ; ἰϑοβο, ΘΟ; οἷς 96. σοιοδυΐ μςς 

τοι  ὡν [ΐο ἐαυμικνν ἐδυ} 1λαθν μωιο εϑίο ον μάθοο δ ἰοὺ ἰοΐν Ὡς εὐ 
ἡμο μὸν δ. ὡὧὦὐἱ Ὁ ᾧ ἰμη. δ μοὶ ἰο ὯΣ θοῦ τὗνοι γἰ 
Βαουν Δῶςς ξὸμο Ὡι-Ἢ " ̓ ϑῶ ορθΣ φβοο. κοδυο μβόμο υ ὼ ἰοῶνν ᾿ςκ 
Μὲ ξιϑμοδ κῶνον μὸν δαιτὸς, τἰδοιροο ἰδασαΐο παρ δ λ Η ϑἱν μο ᾿ξδ 5) ὃ ἰοῶδν ϑϑρο δο  ὑκς» (Θσον.. ἔρμο μλο αι αουλο μγ μοὶγ ϑ1α, δὰ λυ θα καθ 90]. [αν λαν ἰδϑαδων ἐΌλμο [ΡΞ ) ΘοΙ . στολςς [5 (ϑοῖς δὼ 1915] 
« οἷν οἰδιυϑοὶ» ως ἰα οἰδιυγοίγ μα μα μοὶ μῷς βμο ἰμβιῖδμο ὠογοὸς Νοᾶτ πω πὰ ἀρ ΡΝ ΘΝ .-2 ὡς ()κφδαδθοῦ.. ὁμοναθο Β.9,Ι οἱ 'υϑοι. ἴοοι ᾿ω3οὶ; μῶς βδυίύνωοι ἴμο ρον ἔγοιο ἰοοι, ἔχις τοὶ οὶ ἰοοι 
δ ἰοομδο ΚΆΑΣΣ ἰομοὶ, ἰκδιδο ἰβοαϑ οὐ ϑοίο μδιο μοβοο μ5.}0 εἰοο ἰδοὺ ψϑδνῥσλονο ταν "γ ἰοῦ δ ο λα ἐροι μὸν οὶ, μοο.. εδωυαῦν 

κεήριςς, ἰρβδιϑαὶν εἰραθιαιο μ ὁμοδιαὶ χδνν λῶν οἴοδν ὦ αὶ το δὲ ΔΩ “Ῥρο Η ομϑ Οἱ ροῦν Μβαχοι, θῶ ρος. δον οὶ ὀρϑον ὥομϑο ἐΘιςϑδς, οὔῶν ἰγαῦνοα υϑοΣ ὕω ο αὶ εΘΉΔοΣ ἰοο ζϑοὶ θοὶ ϑμὰθ. ΝΟ κυρο ὡ μιϑοὶ ομαα ομαϑ ἰρβϑιδο πϑϑμδν, Νὰ ἴσοι [19 ἰϑα οολοῦν [αὺς, σοὶ ἀφ" κ9 ὡς Μὰ ΟΣ" μς, ο ὰ μοὶ Ἄόμις ὑϑιοδον μὲ δ γὼ ἰμω εϑ. ομαδϑο ξρο μα ϑοὶο ἰοοα ρον ̓βαμδθον «ἰμμοοὶ Νὰ ἰθὺ νοολδ μων] :5 Θοῖὸο .ωὐοδασδλο Νιροὶ δον τοὶ Ὡὥ ϑόφ[. εἰ -ο τἄνο ᾿ὐοραῦ σα κὰς ὅο. αασιλθν οοοδυὶγ ἐλοὶ οὐ. ομαϑν δ. δὰ μοΐς οἱ ἰοα μ᾿ ον μὼ ῷ ΠΟΥ τϑοϑαθο μὰν .ϑοι ΝΟΣ «(.(.,ὁ νος δ «οἱ Ἄν δ αδααυν κοδο  ος κατος  ονο ἰγοὶ λαὸ λαϑὶ δ Κρο βαῦϑα μοι ὥλδδο "ν» ὦ οἱ "᾽ ϑαοο τἂν «οοῦνο (1ολ.) [Ιαϑιαα « δδῶδο ἰγο ἘῚ ΟΣ νοὶ μῥαονς, ἰοδὰ βου.» ΝΕ οἷο δα. μα θυ 
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μενος ταχεὼῶς καταμανθάνειν, δια συγγενῶν τοῦ σώματος κοσμῶν γυμναξεται καὶ τὴν 

του χτιστου ενεργείαν συνιησι καὶ ἔκξιναὰ ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τῶν γεγονοτῶν ἕπαισϑα- 

τεται οὔτε ουτῶς Χατ᾽ ολιγον αὐξαάνοντα  εσχατῶς καὶ αὐτὴν τὴι ϑεοτητι γυμνῶς 

πλησιαξειν δυνασϑαι, τοῦτο δὴ ἐννοῶν οἱμαι οτέ λέγει ὁ πατὴρ μειξων μου εστιν παι 

οὐκ ἐστιν ἐμὸν τοῦτο δουναι αλλ οιρ ἡτοιμασται ὑπὸ τοῦ πατρὺς (τὺ, 90, 95), τοῦτο 

εστι καὶ τὸ οταν παραδιδοι τὴν βασιλείαν τῶι ϑέωι καὶ πατρι (1 Οὐον. 16, 44) ἃ. δὴ 

ἀπαρχὴ ὧν καὶ οὐ τελειοτηβ. χατὰ παχυτέραν λεγῶ διδαχην τὸ ἐφ᾽ ἡμῶν εξπινοου- 

μενον αλλ οὐχ ὡς τὸ ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ παρ᾽ αὐτῶι. οτι δὲ ταυτὰ ουτῶς ἔχει (δηλοι τὸ 

οτι) παλιν τῶν μαϑητων εν ταῖς πράξεσιν αὐτὸν ἐρωτῶντῶν εν ἐν τῶι χρόνῶι τοῦτῶι 

«ποχαϑιστάνεις τὴν βασιλείων τῶι Ισραηλ λέγει οὐχ Ὁμῶν εστι γνῶναι χρονοὺς ἢ 

καιρους οὐ ὁ πατὴρ εϑέτο ἐν τὴι ἰδιαι ἐξουσίαι (δου. 1,ς 6.) τουτεότιν ου τῶν δαρκι 

καὶ αἰματι προσδεδεμενῶν ἐστι τοιαυτὴν βασιλείαν γνῶναι οτι ταυτὴν τὴν δεωριαν 

ὁ πατὴρ εϑέτο ἐν τὴ! ἰδιαι ἐξουσίαι; ἐξουσιῶν ονομαξων τοὺς ἐλευθέρους ἰδίους δὲ 

τουτους οἱς ἡ τῶν κατῶ ἀγνωσια οὐχ ἐπιβαλλει" χρονους δὲ καὶ καιροὺς μὴ ἕννοεῦ 

αισϑητως αλλὰ ταὶ γνώσεως διαίρορας ἀπὸ τοῦ νοήτοῦυ ἥλιου εἐγγιγνομέναρ. δει γὰρ 

τελειωϑηναι ἐκξινὴν τὴν προσευχὴν τοῦ κυρίου δοΒ! αὐτοῖς ἐνὰ ὦσιν καὶ αὐτοι ἕν ἔν 

ἥμιν ὡς ἐγὼ καὶ συ (76. 17,»» οἴθ.) εἰ6. γὰρ ὁ ϑεὸς ὁ ὧν ἐν πασι Ι καὶ παντὰς ἡμὰς 

ενῶν, καὶ ὁ αριῦμος ἀφανισϑησεται ὁτὰν ἢ μονοτῆ)β ελϑηι. τεϑεικα δὲ τοιαῦτα επι 

τουτοῦ τοῦ λογου κατα ορϑην ξητησιν" εἰ δὲ τις ὠφελιμώτερον ερξι και ὃν ϑεοσεβειαι 

τὰ ἡμέτερα κατορθώσει λεγετῶ καὶ κατορθϑουτὼ καὶ ὁ κυριοβ υπὲρ ἡμῶν αἀποδοιη" οὔ 

γὰρ εν ἡμῖν φϑονος αὐλιξεται ὡς ουδὲ δ᾽ εριν καὶ χενοδοξιων τουτῶν τῶν λογῶν 

τῆι ξητήσει επιβαλουσιν αλλὰ δια τὴν ὠφελειῶν τῶν ἀδελφῶν νὰ μὴ συντριβὴ: τὰ 

οστρακινα σκευὴ ἂν οἱ ὁ ϑέεου ϑησαυρος Ὁπὸ τῶν λιϑινὴην εἐχοντῶν την καρδιαν καὶ 

ἀπεριτμητῶν. οἱ ὡς ὁπλωι χρῶνται τῶν ὁτί ἢ σοφιὰ κᾶτα τβ Σολομῶντος παροιμιας 

εκτισται. κυρίος γὰρ ἐχτισεν μβ ἀρχὴν οὗων αὐτοῦ (ρτου. 8, 95} ἀρχὴ τῶν οὗων του 

εὐαγγελίου ονομᾶξεταν οτέ ἡμὰφ πρὸς τὴν βασιλειὼν Χ, πρόᾶγει οὐχ ὧβ κατὰ τὴν 

ουσιων εμτιόμενος αλλα κατ᾽ οἰχονομίεν ἔγένδτο οὖος ὁτί τὸ ἐγένετο χαὶ τὸ ἐχτισϑη 

ἐν ἐστι ὕπερ γὰρ οὗος ἔγενετο ουτῶς Καὶ ϑυρα καὶ ποιμὴν καὶ ἀγγελορ καὶ ἄμνος 

χαὶ παλιν ἀρχιερευρ καὶ ἀπεσταλμενο!, ὁνοματὰ δὴ επιϑετα κατ᾽ ἐπιγνωσιν τῶν τρο- 

πῶν (μεταϑεσεξων). τι παλιν λέγει ὁ αἰρετικὸς περι ὕξου ανυποτακτου καὶ δια σὲ 

ἀμαρτιὰ γεγενημένου; γέγραπται γὰρ οταν ὑποταγηι αὐτῶι τὰ παντὰ τοτὲ καὶ αὐτοῦ 

ο υἱὸς υποταγησεται τῶι υὑποταξαντι αὐτῶι τὰ πᾶντα (1 ὕον. 10, »6). [ οὐ φοβηι 

ἀνϑρώπε ἀπὸ ὕεου ὁ08 δια δὲ ανυποτακτος ὠνόμασται; τὴν γὰρ δου σπυη7ποόταξιν τὴν 

αὐτου πεποιηκε καὶ ὃν τῶι σὲ κατὰ τὴς εὐπιστασιας (ευταξιαο) πολεμειν ανυποταΐτον 

αὐτὸν ὠνομᾶσεν. ουτῶς ἀποπροϑὲν (9) περι αὐτου εἰρηκεν οτε διώκεται, Φίαουλ 

Σαουλ γαρ φησι τι μεὶ διωκεις (Δοῦ, 9, 4), οτὲ δὴ εἰς “ΖΙαμαῦκον εὗραμε τοὺς Χ. 

μαϑητας δεησόμενος. χαὶ παλιν αὐτὸν γύμνον ονομαξεν ιδὼν τινὰ τῶν ἀδελφῶν γυμ- 

μὸν οντα γυμνὸς γὰρ φησι ἡμὴ» καὶ περιεβαλετε μὲ (Μίύ, 30, 86) καὶ παλιν αλλου ἐν 

τῶι δεσμωτηριῶι διαγοντοῦ περι αὐτοῦ λέγει οτι ἣν ὃν φυλακιμ. αὐτὸς γὰρ τὰς μαλα- 

χιὰς ἡμῶν ἡνέγχε καὶ τὰ πώϑὴ ἔφερε δἰ δὴ ουν ἡμῶν τὰ παϑη καὶ τὰς μαλαᾷκιας 

ἡνεγχὲ εν ὃε τῶν παϑῶν ἢ ανυποτάξις καὶ ταυτὴν αρὰ εφξρε. δια τουτὸ τὰς ἡμῶν 

του παϑητου συμφορὰς (δίας ἐλογίσατο ὁ κυρίο8 ὡς ἀπὸ τὴρ πρὸς ἡμᾶς κοινῶνιαβ 

παντὰ τὰ ἡμῶν παϑὴ δεχομενορ. αλλὺ καὶ τὸ ὁτὲ οὐ δυναται οὔἱος ποιξιν αφ' αὐτου 

ουδὲν (01. ὅ, 19) «ναλαμβανουσιν οι βλασφημουντες κατὰ του θεοῦ εἰς ἀναίρεσιν τῶν 

1ΙΟῚ 
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θ80 Ὑ. ΡΕΑΝΚΕΝΒΈΒΘ, 

ἰδ ἰδὸρμν ὧδ Ῥρο Ὡς κἱὐοἰμπ 5 ἱν κὸν δῷ ΟΗΔΟΣ ὡς 65) Δείναν, τοῦ ἐλαδαθ ᾽ν.) [ϑοιϑὴ ἰἰα αδϑ μρὸ μάϑὴν ἰβοκο ολ ὁμιοΣ ὁ Ῥρο ὑλδδο «ἰ Οἰμα ὠοοδου ἰδωρα ας Τ5 ὁμεθν ἰαϑὶ ῥὸ ὥρβο ὑλϑαθο ἢ «Ὁ ἰξ5 ας ἐο οἷν τα Ἐφ Νς, Θοῖο [5 σον «οιαϑΐν [τον] ᾿9 ξ5 .οοὐὐ δα οὃ. " Οἦμα ϑἱ μϑ. σον οἷν μϑὺ τοϑαΣ 151} οἷα. ἰμὺγ ββο οο) Οὐ ἰμβ υ μάϑϑο ἰοινν λϑαλο [5.) »μβοδοῦ βῃ5 ὁ Ῥρο Νὰ δυο εἰμ σον 5. ωροι 'ϑοὶο, ἐμϑ σοδο  δέμα ωσο ἢ τοῦς 5. »μβαδο. β9,|53ο μβαδϑ εὐ 5 θῶ τὸ ἰξθ' παϑασοοῦ κομδυ ἰδωῦνα βοο οἱ ἈΔΘΕΙ ἰβαδϑιαθοο δο οἱ. ἰδωρϑ ροῦν κὶ Οὗ υ ἰμ5 υοοδο ἰδρρϑ ῶσοι μον μοιοδυ Ῥαας Μ»)}ωϑο. ομϑοῦ οοὶ ἰ(α 6.,}}} ὧὦ με] μον ἰγο οὐ ἰδ μαϑιροο., οοδυὶ ὶν οι] 9 85 ᾿ς 906) ἰωαοῦ νοῦ ἄδπρας. ΚϑΌΔΩΣ οὗνο Ἀβ οονο ἱδρῶ ον ᾿δο.. το βὰς Νο' εἰοῶὰν μας βαιδον ϑοιδϑιοΣ ἰλαϑοῦ ον ο ̓Θαλκοσο; κυϑυνλδοο μας Νριο τοῦῦ ας, ΘΝ 9 βομϑὺ ογον ποις μὲο τΣ Ῥβῶϑ. μαγαον βυοξὰ, ομοὶ μας ἱδὲ5 ΜΗ ϑυϑο βαα,μο οἱ. ἰαγαδὺ ᾿οὴ οοὴ ἰρπϑο κΣ αἱ τ τοοδὶ μεϑος κρλαδιο, ΚῈ ἰοῦ [λα καθν οὐ βδϑιϑοο {ὶ ονος οἷν, δυὸ ἰδϑυθαν ἰλαανμοΣ οὐ Ῥρο 9. οἷα. οο) ἐδωρϑ σου, νοὸς ὁμαδ ἰμαι, ΟΣ ἰδναϑλοο.. μα. ρο ον οδυίοος. μαγαον ΜΩΐ ἔμο ἐρβιδν καἰ οἰοίδῳ οι ἠιοδοὶ ιορτους οο᾽ ἔδυβον αἷς, θαθον ᾧ «μα αον μοῦ «λῶν μυοθη κκας, ἰορολαν. ἰπογσιος, δο χῶς, ἡμμθο ἰδ γοδασοδοῦ σοῖς «υὸς, μοὶ, οἷς, Ἀμὼν τῷ μον ὐρλοῖ ομκο οὶ οὼ μιϑϑυυδ ον {19] ] εἰδῶν ᾿ρδοδοῦ δο οὐμ «ϑομδεὶ μα) κῶνον 9 Ὅϑυο,, μϑοα ὁο ϑ μομο οἷ» οον.. θα οδν.γ» βυγ μκδον .οἰαιοδιΝν λον 5.5. ἰωβι "Δ5 ἀοβο. οἷν ἰθὺ ΠΥ ΈΘΥ αα μον ῥθο ὦ 
εἰμβλὸο ομοδδὶ ἰννων ἢ αςς ὦ βο ο ββαϑϑὸῇ πομρδο βαρ ὁ ὍΣ οἱ ὁσο τοβ" ὅ ΘΒ ἱ Θοῖο οι αος, γν μου {ων ϑμέαθι δ υυΐο ἰδλοιο δ α  ονυσδι αὶ, Ν δον» -ϑἱ ῬΌοΣ δωσο μια δ Νκλο ομνο οοὴ βδυδοσθοΣ σον ἰδωμπ' βαγαον οὶ» μοῦ μόδον [κα {9}. οὐ ὁ δ μθΠο 31 πο μον ομυοῦν τ: ἰμϑοὺν οἷς [Θ᾽ οὐοδ μαϑν Ῥω οἷς ὁμαδοο [1κ15659 ος τὸ «ἰἸαθ μῤ..4 9 οὐ] ὧδο ἰμο δος βαγαο [ωοϑ ποοδι μῤμαθ Ὡς ον ᾧ ν Ὡσον ἐμοὶ) νοὶ λ.49 Ιωὼ μου Ὡθοδυ μ6. γον οὐδοο (ον [ϑοβο μο. φοΐδ Ῥρῦδο «Ἀλοὶ [μα μο. ἰβοδι ωο:5 Δα λακον ἰδϑασο αγαοΣ υοὐ οὐ λ᾿λβααϑ οϑγὴο μιν σον μμο}" θοὸν ἰλοοιδαν Μὰ, ἡμὼν δυΐμδν, ἴω ὦ ἰδϑῦορ ἰὼν ἰδδϑασν ἰαςς Δὸν ΘὉ} ΟΣ αἰ οἦμονο μὲν ὧν γον ἰδιβομοο ἐμ "Ἰρο ΘΝΑΘ ϑμοδιαθο κυκααὶ «ἰϑ' ΝΛ μέγαον ᾿υοῦ» δο) ἰδδανοςς. Ὁ ΩΣ δ ο ̓ ϑα α α6.5 ἐοΣ ἰγον οὐθιν «11 Ῥρβοῶν. βρο " ον μοὶ ἰϑσο ἤμ3ο 15] ἈΦ. αϑι, μαγαον μοῦ. Νὰ κα δ ̓ ὔνου οἶδ Νὰ ᾿Ξ οι. -οἰαν ον. ομοαϑὺ βυοξσο θα Θρσϑνλ μὸν οὐδοῦ το3" ἐο ὡοὶ μοο ον. ἰδὲ οὶ ΡΈΕΙ, μς- ὧδ οἰμβνμο ᾿δωγαδαϑϑο ῬΑ. ϑοῖς οδυὶ τρϑϑδο γος βαδᾶϑι ϑοβν ον, Θρβαδιλο αδ.) κοοῦθ οι ρδῦςο Νοςς μδο  ἰδγαον μμυο Ὡθοδ ἰμβο κα] ἈΣῚ τῷ ὧἱ κὰ «γον υοΐο ἰμϑο [5 ἱ 

δι... 
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αἰροατῶν" ἐμοι δὲ καὶ τοῦυτὸ τὸ ρημα ὑπερπερισσως βοαι οτι τὴς αὐτὴς τῶι πατρι 

φυσεὼβρ ὁ τατος. [ εν γὰρ τῶν λογικὼν κτιόεων τις δυνατη τι αρ᾽ αὐτῆς ποιειν διὰ τὸ τοῦ 

αὐυτὴς αὐτεξουσιον τὲ χαὶ τὸ εἰς τὸ καχὺν χαὶ εἰ τὸ ἀγαϑὸν ἰσορροπον, ὁ δὲ τυἱος 

οὐ δυναται τὶ αφ᾿ αὐτου (προχιρεσεως) ποιεῖν, οὐκ ἀρὰ χτιόμα ὁ υἱος᾽ δὲ δὲ μὴ ἐὅτι 

κτίσμα τῆς αὐτὴ τῶι πατρι ἔστιν ουσιαρ. καὶ πάλιν οὐκ ὅτι κτισμοι ὡ Ο ϑΈ05 ἐπόνει) 

ἐνεργοῦν ὁ δὲ υἱος α ἂν βλέπηι τὸν παάτερα ποιουντὰ ουτῶς καὶ ὁ υἱὸς ποίει (οἷ. ὅ, 19 

οὐκ ἄρα κτιόμα ο υἱὸς, καὶ αλλὼῶς οὐκ ἔστι κτιόμα οτι αν βουλήται ποίξιν δυνάμενον, 

ο δὲ νἱιος εν τῶι ουρανίοι καὶ ἔπι τὴς γὴ8 0 τὶ ἂν βουληται ποιεὶ οὐκ ἀρὰ κτισμὰ ὁ 

νος. καὶ παλιν τὰ κχτιόματα παντὰ ἢ εξ ἐναντίων συνέστηκε ἡ τῶν ἐναντίων δεκτικα, 

ο δὲ υἱὸς αὐτοδικαιοσυνὴ ἔστι καὶ φυσις ἀσωματος, οὐκ ἀρὰ κτισμα ὁ υἱοξ᾽ εἰ δὲ 

ουτῶς εχει τὴ! αὐτὴς τῶι πατρὶ ουσιας μετοχος. καὶ εξαρκει τοιαυτη ἡ ξητησις κατὰ 

τὴν δυνᾶμιν ἡμῶν ἀπὸ τουτῶν τῶν λογῶν υὑποτυπουμενη. νυν δὲ λοιπὸν καὶ πρὸὺβ 

τους κατὰ του αἀγιου πνευμάτος μαχομένους ἀποχρινουμεθα νὰ παν ὑψος αὐτῶν τὴς 

γνωδεῶς κατὰ τὴβ ϑέου γνωσεῶως ἐπαιρόμενον καθαιρώμεν. κτισμα Ϊ λέγουσι τὸ αγιον το 

πνευμα, παν δὲ χτισμα δουλὸον του κτίστου, οτι γεγρᾶπται τὰ συμπαντα δουλὰ σου 

(ψ 118,91) εἰ δὲ δουλὸν τὸ ἀγιον πνευμὰ καὶ τὴν ἀγιοτητὰαὰ επικτητον ἔχει, παν δὲ 

ἐπικτήτον εχον τὴν αἀγιυτήτα οὐκ ἔστι τὴ! κακίας οὐ δεχτικον τὸ δὲ ἀγιον πνεξυμὰ 

κατ' οὐσιῶν ἀγιὸν εὅτι καὶ πηγὴ αἀγιοτητος ονομαξεται, οὐκ ἀρῷ κτισμὰ τὸ ἀγιὸν 

πνευμα᾿ εἰ δὲ μὴ κτισμα ἔστι τὴν αὐτὴν ϑεέῶι οὐσίαν ἔχει. πῶς δουλὸν λεγειθ, εἰπε 

μοι, τὸ ἕν βαπτιόμωι δὲ ελευϑέρουν τὴς δουλείας; ὁ γὰρ νομὸς του πνευμᾶτος τὴς 

ξωης ἡλευϑερῶσεν σὲ ἀπὸ τοῦ νύμοῦυ τὴς ἀμαρτμῖβ (Βὕπι. 8,2). ἀλλὰ μηδὲ οτι τρεπτὴ 

αὐτοῦ ἡ φυσις λέγειν τολμάτῷ ἀποβλεπῶν εἰῷ τὴν φυσιν τὴβ ἐχϑρὰς δυναμεῶς ἡτις 

ὡς ἀστραπὴ πεσουόσα ἀπὸ τοῦ ουρανου τῆς αληϑινὴς ξωης εξεπεσεν ὡς εἐπιχτητον 

ἔἐχουσα τὴν αγιοτητὰ κιὰ μετὰ τὴν κακὴν προαίρεσιν τοῦ τρέπτου αὐτῆς δοαμουσα" 

καὶ οτὺ τῆς ἔνοτητος ἀπεπεόε καὶ τὴν ἀγγελίκην μορφὴν ἀπὸ συμφορωξ τοῦ θελήματος 

αὐτου ἀπεβαλὲ διαβολος ὠνομᾶσται οτι ἢ πρωτὴ αὐτοῦ μακαρία δοξα κατεσβῃ καὶ 

ανεξλαβε εν αὐτῶι ἐκ τῆς αὐτου προαιρέσεως ταυτὴν τὴν ἐναντίαι δυναμιν. 1 καὶ παλιν τοῖν 

εἰ λεγει οτι κτιόμα τὸ ἀγιον πνξευμα ὡρισμένην ἐπεισαγει ἡμῖν τὴν αὐτοῦ φυσιν" πῶς 

ουν στήσεται τὸ οτι πνευμὰ κυρίου πεπληρωκε τὴν οἰκουμένην (ὅδ, 5, 1,1) καὶ ποῦ 

πορευϑὼ ἀπὸ του πνευματος σου (Ψ 188,5); αλλ' οὐδὲ οτι ἀπλὴ αὐτου ἡ φυσι ὁμο- 

λογειν δοκει ἕν γὰρ αριϑμῶιν αὐτὸ ονομαᾶξει παν δὲ ον χαὺ αριϑμον οὐχ ἁπλουν εὅτι 

χαϑῶς εἰρηται. εἰ δὲ μὴ ἀπλουν τὸ ἀγιον πνευμὰ εκ φυδεῶς καὶ εκ αγιοτητος συνε- 

στηιξ τὸ δὲ τοιουτον συνθέτον ξστι" τιρ δὲ ουτῶς ἀφοῶν στε συνῦετον λέγειν τὴν 

φυσιν αὐτου καὶ οὐχ ἀπλοὺυν τὸ ἀγιὸον πνεξυμα, κατὰ δὲ τὸν της ἀαπλοτητος λογον τὴν 

αὐτὴν τῶι τε πᾶτρι χαὶ τῶι υἱῶι ἔχειν ουσιαν: δἰ δὲ δει μαλλὸν ἐνδυεσϑαι τῶι λογῶι 

ὥστε ορὰαν μξιξονώ εκ τουδὲ μαλῖον ὁρῶμεν τὴν ϑειὰν του ἀγιου πνευμᾶτος δυναμιν, 

τρεῖὶρ ευρηπαμὲν πτισεις ονομαξομενας ἐν ταις γραφαις᾽ ἢ μὲν ξκ τοῦ οὐχ ξινῶν ξἰ τὸ 

εἰναι γιγνομενή, ἢ δὲ εκ τη κακίας εἰς ἀμεινῶ τρόπον, ἢ δὲ τριτὴ ἡ εκ νεχρῶν ανα- 

στασις᾽ εν ταύταις δὲ ξυρισκεις τὸ αγιον πνευμα μέτα του πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐνερ- 

γουν, τι λέγει “Ἰκυιδ, τῶι λογῶι τοῦ κυρίου οἱἐ ουρῶψοι εὐτερεώϑησαν καὶ τῶι πνευ- 

ματι του στομᾶτος αὐτοῦ πασὰ ἡ δυναμιξ αὐτῶν (ψ 82, 6). παλιν ο ἀανϑρῶπος δια τοῦ 

βαπτισμου κτιξεται οτι πὰς τις φησι ] ἐν Χ, καινὴ κτισις ΟἿ ὕὍον. ὅ, 11). καὶ τι παλιν το3 

εἰρηκεν ο σωτὴρ τοιᾷ μωϑηταιβ᾽ πορευϑέντες μαϑητευσάτε πᾶντὰ τὰ εϑνη κτὰ (ΜΈ. 28,19)" 

οραις καὶ Ἔνϑαδὲ οτι μετὰ του πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ τὸ ἀγιον πνευμα, τι ὅδε λεγωμεν 



689 τ. ἘΠΑΧΚΈΝΒΕΒΟ, 

μῷς ἡ ἄϑϑδς κθοο ουδιοῦ ἰθο ἰδ Νὰ ἐὸν ἰδδαὰο δ ἀπο οἱ μο]}" 
ἔκ ἰθὺ ϑἷν ομϑ!! λρασο. ὡς ἰμασο μαγαον ομυοὶ μα θυ κάλαϑοὶ ἰϑὅΠ 9 δοὶ 
ας. βοιι Θλυλν μοὶ ἐθ ΟΣ ΘΑ. ὁμαα, αν μον, ἰδβακο θῶ αθ μνοὶ) 
μῳς ἣο. 655 ββοδγ (αναορ βοῦν «δον μι5.0.) Οὐ ον ΗΟ ροὶ οὶ 
μοίδοο.. βαγαο υὐοῦ οοι ἰϑιὰν τω δου μαγαου ἰυυοῦν |15.0ὲ Οὐ αἰ . ον οὐ [5.0] }.5..0] 
ἰοδας μαγαον μυοῦν οδοἱ μ.5.6. τἰκθον ον αἰ τ ογαϑδιν μοὶ Μ᾿. Ολαδνγο 5.0) ὦν 
ΚΞ 99) ἰῤάβαϑο οον ἔγαςςοο κοΐ δαϑοι ἰοο. οοὶ ἰθδν 5 [κϑν Ὁ 99... αγαρ υυοὐ οο᾽ 
ὁ οὐ εἱ τὐο91 -οϑγογαλῶν: οὗν Ἰαςς ο9] Ψοδὰ μς μμαάδις οὐοιδα -οιοδνΐν ἰγοὶ 

τοῖν χῶ θο δ οΥ (οὶ ἐθ Βαδ μοὶ μββαλιδο γον ὶ [κϑον ὥϑνν. αρίϑ ἰοῦδαν ἰομοαα, 
λαγαθ υμοῦο ἔρμο 9. χαϑῦγο ἰκων κὰον ἀο τξο αὶ ἰοιδν ων καἰ «ἰοῶν ὁμοδ αὶ ἰμυγο 
᾿ωοῦν ᾿᾿ϑωρο εἰ 'ϑοῖο . δα μοὐ οὐ ἰοιδν ᾿ ΟΣ ς 9) ἰωον οἱ : ἰοΐδὰ, δ Ῥμοδο 

ἰδδωο «οἱ; οον. ἰϑικοο οι δ οὶ ἕκος, 99) «μα γα υσοῦ οοἹ ἰθδν. ἰοδαν Οοιοδ  ἰΝϑλο 

᾿μδὴ ὁμάδαο μ᾿ γθας μρμον ἕαςς ϑμέαβου ὁμον λο [15 [59ἐν [ωϑα, «ἰο. ὁμοὸδ δλὸ 
Ιλϑγ5 Μὴ ἀν νοὶ βὰς δ οἱ μαγαον μοῦ ἰθιδαν οἱ ὁ ἔδϑι . φαϑβδοφος, ἔμοὶ 
μὴ ὥϑο ἰοδὰν υσεπ μὲ ὐν Ο1Ξ.Ν 5 μων λοῦδ οἰ. ο.. οἰαῦν μὲ ϑρο ἰοῖδαν 
ἰδαυροο ἰδμος οὐ ον Να. δ. μυΐο ἰαγαο ὐοὐο ἰμϑγο [3ὶγ [κοῦ οον ϑμδο. ἰα:γ 
οὐ Οἱ βϑ οὐδ ας, Νυϊμδων, αβαθο ἕως, ΜΠ μοί ΟΣ ον οἱ» 
δμο ρας μι, 5.9.5 οὐοσλθ, οἹασν ὼ Ὁ, νον ἐδϑ ὡὸ 
εἰ Νὴ τϑίθμο «τρια σϑϑλλθο Θοὶ κῶνον νοΐ νοῦ τοδὶ ροῦν μαυὶ αϑῦ, 

1οαῦ κϑιθ ξοοΣΣ ἐδθοῦ ἀδω ἴβαθο ὑδάθο ὡναλο τὸ δ1θ οὶ τμβον ἰοῦ ἢ «οὐ ον ϑεβοοΣ, 19 ἰοῦ ομαυ. αυοιν «ϑοιβδνϑο 5} ὦ! ᾿ς. οομϑα 
ἰλοδνϑα ὁ «οί [γι εοουδοὶν κῶνον ἰλρομα δμο ἰ Μὲ. μιβααν ἤπια οῦνοο ὑοῦ τξωνΐ Ἡ εὴο᾽ 
15. τομδαδ καθὸ αι δδν ἰἰατνο Ὡς ἱὐνμο. Ν5 οἷος φόραδθο 
.λθδαν ἰλασδῶο οὐδ μὲς βάλοδνοο ἱμὼ αἰ Ν᾽ ζω μρο οὡ. μας. καυΐεϑ) 
βαδας ὦ ἰθμονον δ ὦ μας, εἰδύμαραϑν νοἱ «ὦ ον κὸν οἱ οὔϑι 
«ΟἹ κύρ οἷμ ἔδωλο ο ἰΔ αϑον ων τομὰς ἰλαυθο 9 ἀϑϑὰ σιυδοο {ὁ : μθὺ {ιν νὴ 
ἘΞΌῸΣ κῶν δὴ, τὸς ἰοο μη Παλαιο» ἰλαθιμο οιαυξνλαν ἐλομμθ!, λον ἔϑος ἢ 
εἰβαο ΝΣ μ΄. μοὶ ᾿δδαθϑϑο ὩΑΗ. αθαθ οἰμον κδϑοο ἢ! ὧν βοῦς. ρόμλο 
ΝΩ ἢ" γ9ὴ βόβο κοι νι «ἡ [Π6.. αῥαῶς ὥλλθλοΣ βαδαςς Ὁ μὰν} }0 
δαὶ κϑαλθο -ο νοΐ αν βιν, Μο ροας 7 οὐνϑ 55 9 δ. παν, ῬτοΣ "“ἰἶ 

Ἰοσῦς Θλιδισο. οομιυ βωδλος ὧοὸρ ᾿ϑϑαν, 'ν αἰ ας ὅν εἰν ὧν ἰλα9}5 μγ ως οἷο ὡς 
ἴδιας ὑδλον μὰς 7) ὅλας Κϑυΐ οἷος ἀκ να οο.  λϑν ς οοναλὸν, «ΟἹ "οοι 
ἰλαιαομθαν»,. βο }. ἰγον (οὶ ων ἴοι Ἀδνς. θανοο υοιοδουὶ ἴδοι ἐναδς ἔοι οἷο μιϑοι 
Δ ΡῈ ἐμῶν μοὶ ϑδοο ἕὸςς ΜΟ οἱοδ ᾿ς ἰμπ μα Ὲθ ὡὸν θο. γϑϑν μονα, ἐγ μωοὴ βᾶκρασν ἰβάὼν ἰοαρον, μ' οἱ μολλο μος ἰδδϑαδαν Ιιϑο . βάδοοβμο μᾶςςς. εἰρο οἱ βαρβδ οἱ μὰ μανοῦ δας μοὶ. ᾿ς Ιοϑδο μάτι βαλῶ, μ|95]. μαυξϑο 
ΝΣ ΟΝ δα ἱγ κϑυϊο «οἱ ὠοιαλθνν δα, ὥροδν Ἰυρμανις, " οἱ 

ν ςς 
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περι τῆς εκ νερῶν αναστασέως οτὰν ἀποϑαάνοντες ἀποστρεψῶμεν εἰς τὴν γὴν ἡμῶν; 
οτι γὴ ἔμεν χαὶ εξιῷ γ» ἐπιστρέψομεν κιὶι ἀποστειλαρ τὸ ἅγιον αὐτοῖι πνευμιι χτιδει 
ἡμὰς καὶ ἀανακαινισει τὸ προσῶπον τῆς γμὴς (ψ' 108, 30}" 0. γὰρ Παυλὸς λέγει ανα- 
στασιν «Ἰανιδ ανακαινῶσιν ὁνομαζει. ἀπουῶμὲν δὲ παρὰ τοῦ ξῶξ τοῦ τριτοῦ ουρᾶνου 
ηρπαάμενου τι λεγει" οὐχ οἰδατε οτε ναὸς ἐστὲ τοῦ ἐν ὑμὲν ἀγιοῦυ πνευματος (1 ον. θ, 19); 
πᾶς δὲ ναὸς του ϑέου ἐστιν, εἰ ὃὲ νος τοῦ ἀγίου πνεξιματοὸς ἐσμὲν, θξος αρὰ τὸ 
ἅγιον πνευμα. λεγεται δὲ καὶ ναὺς «Φολυμωντὸς αλλ γάρ ὡς τοῦ ποιητοῦ" δὶ δὲ 
οὕτως ναὸς ξῦμὲν τοῦ ἁγίου πνευμώτος, ὁ δὲ παντὰ χατασκευασας ϑέὸς (Η 60, 8, 4), 
ὅεος ἀρὰ τὸ ἀγιον πνευμα, καὶ εἰ τοινυν προσκυνητὸ! ξῦτι χαὶ 81) μι» ενοικει, ὁμὸ- 
λογω οτι ϑεος ἐστιν" οτι. χυριον τὸν θέον σον προσκυνηδξις καὶ αὐτῶι μονῶι λατρευ- 
σεις (ΤῈ. 4, 10). εἰ δὲ τὸ ϑέου ονομὰ παραϊτουνται μανϑανοντῶν τι [ σήμαινει τοῦτο 
τὸ ονόμα. ἀπὸ του πίν τεϑείχεντι καὶ ϑέασθαι ὠνόμασται ὁ ϑεος εἰ ὃὲ ὕϑξος ὠνο- 
μασται ἀπὸ τοῦ παν ϑεασϑαι καὶ τεϑειχεναχι, τὸ δὲ ἀγιον πνευμὰ πᾶντὰ γιγνωδχει 
του ϑεου καθὼς τὸ ἐν" ἡμῖν τὰ ἡμῶν, θέὺς τὸ αγίον πνξυμα, καὶ παλιν εἰ ξιφος τοῦ 
πνευμᾶτος ὁ λογὸς του ϑεου, ὕξος τὸ πρνξευμὰ ὧβ τοῦ αὐτοῦ ον ξεζρος οὐ καὶ λύγος 
ονομαξεται. καὶ εἰ δεξιὰ τοῦ πάτρος ὁ αὐτὸς ὁνομαξέταν ὡς εν τῶι δεξιικ κυρίου ὅποι- 
ησεν δυνάμιν (ψ 117,10) χαὶ δεξια κυρίου εϑραυσεν δχϑρους ἡμῶν (οχοᾷ, 10, υ), 
δακτυλος δὲ ϑέου τὸ ἅγιον πνευμὰα ὡς χατὰ τὸ ρημα τοδὲ᾿ εἰ δὲ εν δαχτυλῶι ϑεου 
ἐκβαλλω τὰ δαιμονία, ο κατ᾽ αλλὸ ευαγγέελιον γεγραπται" εὐ ὃὲ ἐν πνευμάτι ϑξου χτλ 
(1,6. 11, ..0. ΜῈ, 19,99) τὴν αὐτὴν» ἀρὰ τῶι τὸ πᾶτρι καὶ τῶι υἱῶι φυσιν ἔχει, τὸ ἅγιον 
πνευμα. περι μὲν οὔν τὴρ προσκυνητὴς καὶ αγιίας τριαδος ταῦυτὰ ἐνϑαδὲ εἰρηται" οὐ 
γὰρ δυνώμεϑα τὸν περι αὐτῆς λογον. μαλλον επτεινειν, υμειᾷ δὲ ξιληφοτες πάρα τὴς 
μετριοτήτος μου σπορὰν ξργαξεσϑὲ ἐν τὴν ψυχὴν πὉμῶν τὸν τελδιον σταχυν ὡς διδοτες 
οτι τουτῶν τοκοὺυς παλιν εισπραττομέϑα. πιστευῶ δὲ εν τῶι ϑέῶι οτε καρποφορησετε 
εν τριώκοντὰ καὶ εν ξξηκοντὰς χαὶ ὃν ἕκάτον διὰ τὸ χαϑαρον τὴρ ὑμῶν ἀναδστροφῃβ, 
τι μακαριοι φησιν ον χαϑαροι τη καρδιαι ὁτὶ αὐτοῦ τὸν ϑέὸν οψονται (Νύ, ὅ, 5). χαὶ 
μη οἰεσϑὲ αἀδελφοι οτι αλλὸ τι ἡ βαδιλειαᾳ τοῦ ουρᾶνου ἡ ἀληθὴς τῶν οντῶν οι ἣν 

καὶ μακαριοτηταὰ ονυμαξουσιν αὐ ἀγιαι γραφαι. εἰ γὰρ ἢ βασιλεία τοῦ ουρᾶνου ἔντος 
ἡμῶν εστιν (1,0. 17,31) ὁποῦ ὁ εὐ αὐϑρῶπος ἡμῶν οὐδὲν αλλο ἡ οψις καϑεστῆκεν, 
οψις ἐστιν ἡ βαδιλεικ τοῦ ουρᾶνου. ὧν δὲ νῦν τὴν σκιὰν ὁρῶμεν ὡς ἐν εσύυπτρῶι ἐπ᾿ 
εὄχατωι μετα τὸ τοῦτο τὸ γηινον σωμὰ ἀποϑέεσθαι ἡμὰς τὲ καὶ τὸ ἀφϑαρτον καὶ 
αϑανατον ἀμφιεόϑαι τὴς αληϑειας αὐτῶν τὸν ἀρχέτυπον οῴψομεϑα, ξεαν τὴν πολιτειαν 

ἡμῶν πρὸρ τὸ ορϑὸν χατευϑυνῶμὲν καὶ τῆς ορϑὴς πιστεῶς προνοίαν ποιῶμεν, ὧν 

χωῶρις αδυνατον τὸν κυριον ἐδεὶιν (Ηρ. 12,141} ὁτὲ διρ καπότεχνον Ψυχὴν οὐκ ξισε- 
λευσεται σοφιώ ουδὲ κατοιχησει εν σώματι καταχρεῶν ἀμαρτιας (5. ϑοίοτμ. 1, 4). καὶ 
μὴ τις μὲ ταρασσὴι καὶ ἐγκοπτηι λεγῶν οτι οὐχ εἰδὼς τὰ πρὸ τῶν ποδων δου πέρι 

φυσεὼς καϑολου ἀσωμάτου Χαὶι λεπτοτατὴς ἡμᾶς σοφιξειν ἐπιβαλλεις; καὶ 1 γαρ αδικον 

κρινῶ τὰς αἰσϑησεις ἀχωλυτῶς ἀπὸ συγγενους αὐτῶν σώματος ἐμπλησθῆναι, τον δὲ 
γνουν μόνον απὸ τῆς οἰκείας ἐργασίας αὐτῶι ἀρμοξουσὴς εἰργεσθϑαι" ὠσπεὲρ γὰρ τὰ αἰσϑη- 
τηρια τῶν αἰσϑήτων ουὐτῶς καὶ ὁ νοῦβ τῶν νοητῶν επισκέπτης (πραγματιπκος). μετα 
δὲ τουτων» καὶ τοῦξ ειρησϑῶ τι τὸ τὴβ φυσεῶς διακριτικὸν ἀνεὺ διδαχὴς ξνεργειν 
ἑποιηδὲν ὁ ἀπ᾿ ἀρχὴς Ἀτιστὴς ἡμῶν ϑεορ᾽ οὐ γαρ διδασχει τιξ τὴν ορᾶσιν τὰ τὲ 
χρώματα καὶ τὰς σχηματις διαγνῶναι οὐδὲ τὴν ἀπροασν τὴν φωνὴ» καὶ τοῦς φϑογ- 

γους οὐδὲ τὴν οὔφρησιν οὔμας ἡδειας καὶ διαφορὰς (Ὁ οὐδὲ τὸν λαρυγγα γευματα 

χαὶ ποιοτητας οὐδὲ τὴν ψηλάφωσιν μαλακὰ καὶ σκληρα ἡ ϑέρμα καὶ ψυχρα, ουδὲ τὸν 

ψουν τοῖς νοητοῖς ἐπιβαλλειν τι διδαξαι αν. καὶ ὠσπερ ἕκεινὰ βεβλαμμενα ἐπιμελειας 

ονον χρηιϊιξει στε τὴν ἐργασίαν αὐτῶν εὐυχερῶξ αποτελεσαι ουτῶς καὶ ὁ νους τουτῶι 

Δυμαπᾶϊαπιροι ἃ. Κι. θσ8. ἃ, ὙΥΊεα. καὶ αὐδείηρθα. ΠΟ κ.-Ἰἰδίοτ, ΚΙ. Νι Εν, Βαμπᾶ 18. δῦ 

Ὁ5 
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ἐροίδλον (δ. μγο οἱ [κ90] θα. Μρλολαθ ϑομαὸν αϑὸνο ερβάλρο γαλῦκο ἰξα οι, 
ιο.. οὐμὴλ ἤϑοο ϑκλοο Ια α δας ςς μὰ δ᾽ βοδιοο μοὶ ἴξῳς 9.9 
ιϑαῦα [3.5 «οἱ ον ὐϑνο υϑαάκοσο ἰδοῦ Ὅλο .}}}) νοὶ οι ὉΝ ρμαροῦ 

τοιῦ ὠμοο Δοαυανν9. μϑιὰςς ομοο θαλσα Ιϑυμυ ΠῚ Ὁ ὡ- ἰδδον δοοὶ δυο ν-- το 
φϑῦ Μο [μον ἰδ ομβο ἰδϑαλδὺν ἰδυϑαθν ἰδύμαον μιιδον» δροὶ δυο 
ασα. ἰδ δλας οδωνϑν ἰξϑαα, δ) οὶ αἱ οἰδδνρο οϑ. δ.) ἰδϑοο ἱφολοο 
κὰν μϑρολο [αγθοῦ βυσρνο ἑμοῶνςο 15} γον Ν᾿ ᾧ ἰδωοὶ .-5 "Γ ρμο δωοΣ 
ἰδὲς: Μβαδα ὁ μδλδ ομοὶγ οὶ μαθα Μ.9 βφβον δον δα δ οἰοδονς, Δ μονας 

 αλλα,ο 5.» ϑσνξς οὐ μϑαῤ 

Ὅϊ8 Ζοϊομδηββέχιμρ ἰβὲ ἷπὶ βυγίϑοιθη. ΟΥρίπαὶ ἀΐοθβοβ Βγίθέδς οἵκ Ξϑὴγ πϑολ! ϑδῖρ ἀπ ἴπι Ὀγιοῖς 
ΒΟΙΥΘΓ σὰ ΘΘΡΘΩ; 10} δἰε6. ἅδη ΒΘΙΘΒσύθη [μο80} ἀϊα ΤἸπΘ θη δἰ ἐβη ἀν ὙΤΙοάουραῦθ χὰ οπἐβο μι ἀΐρθα, 



ἘσΑΟΒΙΌ5. ῬΟΝΤΙΟΌΒ. θ8ῦ 

τῶι δώματι προσδεδεμενος τὲ καὶ φασματ πεπλησμενος͵ πιστεῶς χρειῶν ἔχει καὶ 
ορϑὴς ἀ«ναστροφὴης, αἱ δὴ καταρτιξουσι τους ποδας αὐτου ὡς ἐλάφου καὶ ἐπι τῷ ὑψηλὰ 
ἰστωσιν (ψ 17, 4). καὶ αὐτὸ τοῦτο χαὶ ὁ σῦφὸος Σολομὼν σοι παραγγελλει τότε μὲν 
[ ἡμὰς πρὸς εργατὴν αοκνὸν τὸν μυρμηκὰ προσαγῶν καὶ δι αὐτοῦ ἡμῖν τὸν τῆς 
ἐργασίας τριβον ὑπογράφων, τότε δὲ πρὸς τὸ κηρίον τῆς σοφης μελιόδσης δι᾿ αὐτὴς 
τὴν φυσιολογιῶν αὐνιττόμενὸς ἢ! ὁ τῆς ἅγιᾶς τριαδὸς λογὸς ἀναμέμικται, εἰ γὲ ἀπὸ 
καλλοὺυς τῆς κτισεῶς αὐτου ἀναλογῶς ὁ τῶν ολῶν ποιητὴς κατανοειται. αλλὰ μετα 
τὸ ομολογειν τὸ» πατερα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἀγιον πνευμαὰ ευχαριστίαν αναπεμῴαντες 
παυωμεῖδα τὴς γραφῆς οτι ἐν πιῖντι χαλον τὸ μέτρον κατὰ τὴν παροιμίαν, 

ιος 


